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كلمة املركز:

اللغات هي وسيلة التواصل البرشي، ووعاء الرتاكم املعريف، وهي وسيلة أوىل من 
وسائل التدافع بني الشعوب، ترتقي بارتقاء األمة الناطقة هبا، وترتاجع برتاجعها، كام 
بلغاهتا،  تعتني  احلّية،  واألمم  احلضارات  فإن  ولذلك  وترتاجع؛  بلغاهتا  األمم  ترتقي 
يف  دوليا  حضورها  وتعزيِز  هلا،  الداعمة  األنظمة  ووضِع  عنها،  واملنافحِة  نرِشها 

املؤسسات احلكومية، واملنظامت، وسائر جماالت العمل والتواصل.
وحتتل اللغة العربية مكانة بارزة عىل خريطة اللغات العاملية، عىل مستوى امتدادها 
اجلغرايف، وعىل مستوى عدد الناطقني هبا لغًة أوىل أو ثانية، وعىل مستوى تأثريها الديني 

واالقتصادي والدبلومايس.
من  واحدة  العربية  اللغة  أصبحت  1973م  لعام  ديسمرب  من  عرش  الثامن  ومنذ 
اللغات الست يف األمم املتحدة، كام أهنا واحدة من اللغات األكثر يف عدد الناطقني هبا 

عامليًا.
واإلدارة  اإلرادة  تطور  من  نموذج  الدولية(  )املنظامت  فإن  اآلخر  اجلانب  وعىل 
اإلنسانية لشؤون املجتمعات، والعالقات بني الدول، ولتنمية اإلنسان واملحافظة عليه، 

وهي التي تنهض بتفعيل إرادة اجلامعة الدولية.
اإلرث  عىل  واملحافظة  الثقايف،  للعمل  واسعة  بوابة  فهي  عاملي،  تأثري  وللمنظامت 
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املشرتك، وتطوير املعارف والعلوم، والتطلع إىل مستقبل إنساين أفضل؛ وهلذا فقد برزت 
باحلفاظ عىل  املعنيني  املنظامت، وبني  بني  املشرتك  التعاون  ُتـَمّد جسور  أن  إىل  احلاجة 
اللغات التي حتمل الفكر احلضاري، وتعد وسيلة للتواصل بني املجتمعات، وبخاصة 
أن بعض املنظامت الدولية قد تواجه عوائق عملية يف استخدام العربية داخل أروقتها، 

ويف الفضاء االجتامعي الذي تعمل فيه.
يف  العربية  اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  وضع  هنا  ومن 
خطته االسرتاتيجية وبراجمه التنفيذية أمهية العمل مع املنظامت الدولية من أجل تعزيز 
العربية يف املنظامت، ومن خالهلا، وقد مّد جسور التفاهم مع عدد من تلك املنظامت؛ 
إلنجاز املرشوعات املشرتكة، ولتحقيق األهداف املتفق عليها، ومن ذلك دعم فعاليات 
اليوم العاملي للغة العربية، حيث اقرتح املركز عىل منظمة اليونسكو أن يكون االحتفال 
لعام 2014 خاصًا بـ)احلرف العريب( وقد لقي االقرتاح استحسان اليونسكو وقبوهلا 
وإقامة  االحتفال،  هذا  تفعيل  عىل  الرشيكة  اجلهات  مع  املركز  فعمل  واعتامدها، 
الفعاليات واألبحاث العلمية التي تعزز قيمة احلرف العريب الذي تكتب به أكثر من مئة 
لغة يف أنحاء العامل ال زال بعضها حيا إىل اليوم، ويرجو املركز أن يسهم يف إحياء بعضها 

أو يف احلفاظ عىل تراثها.
كام يعمل املركز مع منظمة اليونسكو عىل إصدار تقرير )اللغة العربية( وهو تقرير 
طموح هيدف إىل رصد واقع اللغة العربية يف كل أنحاء العامل رصدا دقيقا، لتنبني عىل 

ذلك الرصد اخلطط واملشاريع.
األليسكو،  مثل  األخرى،  املنظامت  من  عدد  مع  التواصل  جسور  املركز  مّد  كام 
ويرشف املركز بكون مديرها العام عضوا من أعضاء جملس أمناء املركز، مما يسهم يف 

تسهيل املباحثات اجلارية إلنجاز املرشوعات املشرتكة.
التي  الفعاليات  يف  املتعددة  الدولية  املنظامت  ممثيل  بمشاركة  دائام  املركز  يسعد  كام 
املنظامت  يف  العربية  )اللغة  لندوة  كثيف  تفاعيل  حضور  من  وقع  ما  وبخاصة  يقيمها، 
الدولية( التي أقيمت ضمن فعاليات )امللتقى التنسيقي للجامعات واملؤسسات املعنية 
باللغة العربية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية( وشارك فيها بأوراق عمل 

ممثلو عدد من املنظامت.
كام يعمل املركز -وفق عدة مسارات- عىل تعزيز حضور العربية يف املنظامت، منها 
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صياغة مبادرات هادفة إىل الدعم املادي واملعنوي، وحث اجلهات األخرى عىل تقديم 
ذلك الدعم، كام يعمل عىل اإلعداد إلقامة ملتقى دويل كبري لـ)اللغة العربية يف املنظامت 

الدولية(، وقد أهنى املركز التخطيط واإلعداد املبدئي هلذا امللتقى.  
ويف هذا السياق جرى إنجاز هذا الكتاب )اللغة العربية يف املنظامت الدولية(، الذي 
العلمي  واإلرشاف  حتريره  مهمة  وأسند  الرئيسة،  خطوطه  ووضع  له،  املركز  خّطط 
املنظامت  يف  العربية  )اللغة  جلنة  وعضو  -سابقًا-  املركز  يف  املستشار  إىل  عليه  الكامل 

الدولية( الدكتور نارص بن عبداهلل الغايل.
واملركز إذ يقدم هذا الكتاب إىل القارئ الكريم ليشكر حمرر هذا الكتاب، ومؤلفيه 
املركز  يشكر  كام  املجال،  هذا  يف  رائدا  يكون  أن  نرجو  متمّيز  جهد  من  بذلوه  ما  عىل 
العربية  )اللغة  ملتقى  ألعامل  العلمية  للتهيئة  املركز  يف  العاملة  العلمية  اللجنة  أعضاء 
إبراهيم  بن  أ.د.عبدالعزيز  صالح،  إسامعيل  أ.د.حممود  وهم:  الدولية(  املنظامت  يف 
بن  د.إبراهيم  غايل،  بن  عبداهلل  بن  د.نارص  الشويرخ،  نارص  بن  أ.د.صالح  العصييل، 
اللجنة  أعامل  وتنعقد  امللتقى،  هذا  أعامل  عن  واملسؤول  املركز  مستشار  أبانمي  حممد 

برئاسة أمني عام املركز.
املسؤولني  انتباه  والفتا  الحقة،  علمية  ألعامل  مفتاحا  العمل  هذا  يكون  أن  نرجو 
وأصحاب الشأن إىل أمهية تعزيز حمل العربية يف املنظامت الدولية، ومن خالهلا، وأمهية 
تلك  تطبيق  عىل  العمل  ومتابعة  عليها،  احلفاظ  إىل  اهلادفة  والترشيعات  األنظمة  سن 

األنظمة والترشيعات وعدم اإلخالل هبا.
الدكتور  األستاذ  سعادة  املركز  أمناء  جملس  لرئيس  والثناء  الشكر  أزجي  وختامًا 
عبداهلل بن عبدالرحيم عسيالن، ونائبه وأعضاء املجلس الكرام، كام أزجي تام الشكر 
والثناء العاطر ملقام معايل وزير التعليم املرشف العام عىل املركز الدكتور عزام بن حممد 

الدخيل ملا جيده املركز من معاليه من دعم ومؤازرة وتوجيهات مضيئة.
دت خطوات املخلصني. بوركت اجلهود، وُسدِّ

          األمني العام
           د.عبداهلل بن صالح الوشمي 





-7-
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا أو تداوهلا جتاريًا

تأيت أمهية هذا الكتاب من أمهية موضوعه، وهو اللغة التي تعكس اهلوية وتنقل الفكر 
واحلضارة. واللغة العربية متثل هوية املجتمع العريب وتعرب عن فكره وتنقل حضارته، 
املتحدة  األمم  منظمة  لغات  إحدى  فهي  حضارية،  وامتدادات  سياسية،  أبعادا  ومتثل 
الست، حيث جرى االعرتاف هبا لغة رسمية، ولغة عمل يف املنظمة يف عام 1973م، 
الناطق  اللسان  فأصبحت  وسياسية،  وحضارية،  جمتمعية،  مسؤوليات،  عدة  محلها  مما 
للمجتمع العريب، ودوله، ووفوده الرسمية يف املنظمة، والوكاالت التابعة هلا، تلقى هبا 
اخلطب، وتعّد هبا اخلطابات، والوثائق ابتداء، وترتجم منها وإليها الوثائق واملستندات 
وحمارض االجتامعات، مما فتح هلا الباب عىل عامل جديد من العلوم واألفكار، بأساليبه، 

ومصطلحاته املستجدة واملتطورة.
ومن هنا جاء هذا املرشوع لدراسة وسرب واقع اللغة العربية يف املؤسسات الدولية 
ونوعية  استخدامها،  بواقع  والتعريف  عليه،  وما  له،  ما  ومعرفة  الواقع،  هذا  وتقييم 
االستخدام، والفرص املتاحة للعربية عىل املستوى الدويل، والتحديات التي تواجهها.

ويأيت اهلدف الرئيس هلذا املرشوع بغرض لفت االنتباه ألمهية حضور اللغة العربية 
املنظامت،  تلك  يف  العربية  لتمكني  املمكنة  اآلفاق  واستكشاف  الدولية،  املنظامت  يف 
وإلقاء الضوء عىل واقع هذا التمكني، وآفاقه، وفرصه، ودعم التنمية اللغوية للعربية. 
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ولتحقيق هذا اهلدف فقد عمد الكتاب إىل مناقشة التواصل والتوثيق باللغة العربية يف 
املنظامت الدولية: واقعه وآفاقه وحتدياته، واستخدام العربية يف تلك املنظامت، واألثر 
باألبعاد  املرتبطة  اإلقليمية  القضايا  بعض  ناقش  كام  التنمية.  وآفاق  لذلك  االرتدادي 
املغرب  جتربة  وعرض  التعريب،  أجل  من  الرصاع  بقضية  ذلك  عىل  ومّثل  الدولية 

األقىص يف هذا الشأن.
هذا الكتاب لبنة أوىل يف جمال، السوابق فيه قليلة، إن مل تكن معدومة، اعتمدنا فيه 
عىل الوثائق واملصادر األساسية للمنظامت الدولية، وهو أمر يشري بوضوح إىل صعوبة 
مهمتنا، والصعوبات التي واجهتنا يف إعداده، حيث شحت املصادر وانعدمت املراجع 
تفتح  أوىل  جتربة  وهو  املوضوع.  هلذا  النظري  اإلطار  وضع  يف  تساهم  أن  يمكن  التي 
نأمل أن حتّفز املؤسسات واألفراد  العربية،  إليه  الذي حتتاج  بابا للعمل يف هذا املجال 
ملواصلة هذا اجلهد، واستكشاف الواقع، واسترشاف آفاق عمل العربية عىل املستوى 

الدويل.
وأشري إىل أن هذا العمل هو األول من نوعه الذي يدرس العربية يف املنظامت الدولية 
بل الذي يدرسها عىل املستوى الدويل بشكل عام، وهو باكورة األعامل يف هذا املجال. 
ويسعدين أن أسجل بفخر أن فضل السبق للعمل يف هذا املجال يعود للمشاركني يف 
إعداد هذا الكتاب، أما عىل املستوى املؤسسايت فيعود إىل مركز امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية بالرياض، الذي استبق اجلميع يف استشعار أمهية هذا 
املجال، وكّلف الفريق املشارك هبذا الكتاب بالعمل عىل دراسة املوضوع، وقام بالعمل 

عىل نرشه.
آمل أن يكون هذا الكتاب هو اخلطوة األوىل التي تتلوها خطوات يف جمال االهتامم 
اإلقليمي  املستويني  عىل  ودراساهتا  الدولية  للعالقات  جامعة  مشرتكة  كلغة  بالعربية 
والدويل وعالقتها باملؤسسات الدولية، وتدرس واقعها يف املنظامت الدولية ووكاالهتا 

املختلفة من شتى اجلوانب، وآمل أن يسارع اجلميع للعمل يف هذا االجتاه.
املركز،  إياها  أوالين  التي  بالثقة  واالعتزاز  بالفخر  أشعر  الشخيص،  املستوى  عىل 
ورحبوا  الطلب،  لبوا  حيث  الكتاب،  هذا  يف  املشاركني  زمالئي  قبل  من  هبا  وأوليت 

باملشاركة معي يف تناول هذا املوضوع وبحث قضاياه.
أشكر مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية بالرياض عىل 
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حرصه عىل العربية واهتاممه هبذا املوضوع، واسترشافه للوجهات اجلديدة التي تتقاطع 
مع العربية، والنظر إىل خدمة العربية من وجهة نظر لسانية حديثة. كام أشكر الزمالء 
املشاركني يف هذا الكتاب للجهود التي بذلوها يف إنجاز مسامهاهتم. أشكر أيضا كل من 
ساعدين أثناء إعداد هذا الكتاب، وأخص الصديق الدكتور منصور بن مبارك ميغري 
يل،  دعمهم  عىل  أرسيت  أفراد  وأشكر  املحدود،  غري  ودعمه  ومساعدته  جهوده  عىل 
وصربهم عىل انشغايل عنهم أثناء إعداد هذا الكتاب. وأخريا أهدي هذا اجلهد مشفوعا 
باحلب والعرفان إىل سيدي الوالد عبد اهلل بن حممد بن غايل حفظه اهلل وأطال يف عمره.

نارص بن عبد اهلل الغايل
الرياض 18 يناير 2015م 
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كتاب اللغة العربية يف املنظامت الدولية عنوان رحب يشمل حزمة من املوضوعات 
املتنوعة التي تتمحور حول االهتامم الدويل املطرد باللغة العربية مما يعطي قيمة للكتاب 
الذي بني أيدينا والذي جاء من أجل استعراض واقع استخدام اللغة العربية يف منظمة 
األمم املتحدة منذ دخوهلا يف املنظمة رسمّيًا وبشكل كامل يف عام 1973، واستقراء ما 
هلذا الواقع من جوانب إجيابية عىل اللغة العربية مع بيان ما قد يوجد يف هذا الواقع من 

مشكالت وحتديات. 
فيها  األعضاء  الدول  عدد  حيث  من  دولية  منظمة  وأشمل  أكرب  املتحدة  األمم  إن 
أنشطتها. وقد اسُتخِدمت يف  التي تشملها  العاملية  الرقعة اجلغرافية  وبالتايل من حيث 
املنظمة عند إنشائها عام 1945 مخس لغات رسمية هي اإلسبانية واإلنجليزية والروسية 
والصينية والفرنسية. ويف عام 1973، أْي بعد 28 عامًا تقريبًا، نجحت الدول العربية يف 
إدخال العربية ضمن لغات املنظمة الدولية بأجهزهتا الرئيسية، فقفزت العربية إىل قلب 
برملان العامل إىل جانب اللغات األخرى يف إطار دويل واسع النطاق يف العامل احلديث، 

فأصبحت ندا هلا باملقارنة بلغات أخرى يف العامل. 
رقم  القرار  بموجب  املتحدة  األمم  منظمة  لغات  ضمن  العربية  اللغة  ودخلت 
بتاريخ 18 ديسمرب عام 1973 يف  املتحدة  العامة لألمم  3190 الذي اختذته اجلمعية 
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دورة انعقادها الثامنة والعرشين. وأشارت اجلمعية العامة يف حيثيات القرار إىل أمهية 
دور اللغة العربية يف صون احلضارة والثقافة اإلنسانية ونرشها، وكون العربية لغة 19 
املتحدة  لغة عمل يف بعض وكاالت األمم  املتحدة، وأهنا أصاًل  دولة عضوًا يف األمم 

ولغة عمل ولغة رسمية يف منظمة الوحدة األفريقية. 
األوىل  احليثية  أن  هو  أعاله،  إليه  املشار  العامة  اجلمعية  قرار  استذكار  من  هيمنا  ما 
الختاذه أشارت إىل مسألة يف غاية األمهية وهي إدراك اجلمعية العامة لدور اللغة العربية 
املهم يف حفظ حضارة اإلنسان وثقافته ونرشها، وارتباط هذا اإلجراء برضورة حتقيق 
تعاون دويل أوسع نطاًقا.وهذا مسوغ هام يؤكد أمهية تتبع استخدام اللغة العربية يف هذه 

املنظمة الدولية واستبصار معامل جتربتها مع العربية.
الدول  هذه  ممثيل  وألن  عضوًا.  دولة   193 حاليًا  املتحدة  األمم  أعضاء  عدد  يبلغ 
يتحدثون بلغات خمتلفة، فإنه يتعذر التفاهم املبارش بينهم يف غياب وسيط لتيسري هذا 
املتحدة أمهية  األمم  الرتمجة واملرتمجون يف  الفهم. وهلذا تكتسب  التفاهم وجتنب سوء 
بالغة. واملرتمجون هم أهم وأكرب فئة من فئات املوظفني الفنيني يف األمم املتحدة. وقد 
تراوح عددهم اإلمجايل يف مقر األمانة العامة لألمم املتحدة يف نيويورك وحدها خالل 
عىل  تقريبًا  بالتساوي  موزعني  حتريري  مرتجم  و400   350 بني  األخريين  العقدين 
الشفويني واملحررين ومدوين املحارض احلرفية  الرتمجة الست بخالف املرتمجني  دوائر 

وموظفي املصطلحات. 
بدأت دوائر الرتمجة العمل يف األمم املتحدة مع نشأة املنظمة يف عام 1945. ومل تكن 
اللغات الرسمية ست لغات عندئذ وإنام كانت مخسًا فقط، ليس بينها اللغة العربية. ويف 
4 ديسمرب 1954، اختذت اجلمعية العامة القرار 878، املعنون: »ترمجة بعض الوثائق 
الرسمية للجمعية العامة إىل اللغة العربية وفقًا للامدة 59 من النظام الداخيل للجمعية 
الرئيسية  وجلاهنا  العامة  اجلمعية  وثائق  العربية  باللغة  تنرش  أن  قررت  وفيه  العامة«، 
والفرعية وغريها من التقارير األخرى الصادرة عن هيئات األمم املتحدة والتي تعالج 
مشاكل خاصة أو عامة هتم املناطق الناطقة باللغة العربية. وأنشئت دائرة الرتمجة العربية 
يف عام 1955 وكانت يف البداية وحدة حمدودة ليس هبا سوى عدد ضئيل من املوظفني 

الذين اقترص عملهم أساسًا عىل ترمجة وثائق اجلمعية العامة وجلاهنا الرئيسية.
العربية  الوقت وأصبح مالك املوظفني يف دائرة الرتمجة  العدد مع مرور  تطور هذا 
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يف حجم مالك املوظفني يف الدوائر األخرى يف كل من نيويورك وجنيف وفيينا وأديس 
أبابا وبريوت. وتـتميز أنشطة الرتمجة يف املنظامت الدولية بتعدد لغات عملها، وضخامة 
وشدة  املضمون  حيث  من  املضامر  هذا  يف  جتربتها  وغنى  فيها،  املرتمجة  الوثائق  حجم 
تنوعها أحيانا من حيث الشكل. أما مبدأ توفري وثائق العمل األساسية باللغات الرسمية 
فيعترب حجر األساس الذي أنشئت بناء عليه أقسام الرتمجة يف هذه املنظامت. وهو مبدأ 

مشرتك بينها مجيعا.
وقد اسُتخدمت اللغة العربية يف اليونسكو ألول مرة خالل الدورة الثالثة للمؤمتر 
قرارا   1960 عام  املنظمة  واعتمدت   .1948 عام  بريوت  يف  عقدت  التي  العام 
بالعربية،  الناطقة  البلدان  التي تنظم يف  العربية يف املؤمترات اإلقليمية  اللغة  باستخدام 
وبرتمجة الوثائق واملطبوعات األساسية إىل العربية. ثم بدأ استخدام العربية عام 1966 
يف الرتمجة الفورية خالل اجللسات العامة للمؤمتر العام واجتامعات بعض اللجان يف 
مقر املنظمة بباريس. وابتداء من عام 1968، أخذ نطاق استخدام اللغة العربية يتوسع 
تدرجييا ليشمل ترمجة أهم الوثائق، فتم لذلك توظيف جمموعة كبرية نسبيا من املرتمجني 
املحنكني الذين كان بعضهم من كبار املوظفني، والذين أتى معظمهم من عدد حمدود 
جدا من البلدان العربية التي كان هلا قصب السبق يف الرتمجة آنذاك، بينام كان بعضهم 
الفلسفة،  وأساتذة  القانون،  رجال  بينهم  من  وكان  أساسا.  أوروبا  يف  يعمل  اآلخر 
اللغة.  وأساتذة  الرتبية  يف  واالختصاصيون  األعامل،  وإدارة  املحاسبة  يف  واخلرباء 
ُأدرجت اللغة العربية ضمن لغات عمل املجلس التنفيذي لليونسكو عام 1974، بناء 
عىل قرار للمؤمتر العام للمنظمة يقيض بمنح العربية املكانة ذاهتا التي تتمتع هبا لغات 

العمل يف املجلس.
من  الدولية،  املنظامت  يف  وترمجتها  حتريرها  وطرق  العربية  الوثائق  موضوع  يعترب 
املواضيع التي يعتمد عليها يف رصد حيوية اللغة العربية ومقياس تفاعلها مع املحيط 
نها  العاملي، باعتبارها لغة إنسانية ولغة عمل قادرة عىل نقل األفكار احلضارية التي تتضمَّ

الوثائق التي تصدرها املنظامت الدولية رسميا إىل كافة شعوب العامل. 
وقد اختار هذا الكتاب منظمة األمم املتحدة أنموذجا للحالة املدروسة؛ لكوهنا من 
املنظامت الدولية التي تضم يف عضويتها مجيع دول العامل املستقلة تقريبًا، وكوهنا تضمُّ 
األغذية  ومنظمة  اليونسكو،  كمنظمة  تابعة  فكرية  َسات  ومؤسَّ متخصصة،  وكاالت 
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والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية. وقد دخلت الوثائق العربية 
هلذه املنظمة رسميا منذ دخول اللغة العربية إليها يف بداية السبعينات من القرن املايض 
فأصبحت منذ ذلك احلني لغة عمل يف التحدث الرسمي للوفود العربية، ولغة ترمجة 

وحترير تصدر هبا الوثائق الرسمية.
كام اعتمد الكتاب عىل حماور نظرية ونامذج تطبيقية يف الكشف عن دور هذه الوثائق 
يف الرتمجة والّتحرير، معتمدا املنهج الوصفي املقارن يف الوقوف عىل طبيعة هذه الوثائق 
يف منظمة األمم املتحدة، وطبيعة تصنيفها، وطبيعة مصطلحاهتا املستعملة يف الرتمجة، 
التي  التحديات  وطبيعة  األخرى،  اللغات  إىل  ونقلها  نرشها  لطرق  اللغوية  والتغطية 
املنظامت  داخل  العمل  مستوى  يف  سواء  األخرى  باللغات  ذلك  ومقارنة  تواجهها، 
وتقنياته  بعلومه  العرص  متطلبات  ومالحقة  الرقمية  املعرفة  مستوى  يف  أو  الدولية، 

وحاجة السوق العاملي الذي يقتيض مهارات لغوية عالية. 
الدولية،  املنظامت  يف  العربية  اللغة  بواقع  اعتنت  التي  األبحاث  النعدام  ونظرا 
يف  العربية  الوثائق  ملرشوع  الكربى  الفرضيات  ترصد  التي  البحث  أدبيات  وغياب 
بدراسة  العناية  إىل  الدعوة  يف  جديدا  إسهاما  يعترب  العمل  هذا  فإن  الدولية،  املنظامت 
البيئة املثالية لوثائق اللغة العربية وحركة ترمجتها وحتريرها يف هذه املنظامت، والدعوة 
إىل دعم جتربتها مؤسساتيا، واالسترشاف إىل رؤية عربية متعاونة من أجل االنخراط يف 
تعزيز ضوابط التنوع اللغوي وانحسار االنقراض اللغوي الذي أصبح هيدد العديد من 

األلسن يف احلارض واملستقبل. 
لعل دخول العربية يف املنظمة الدولية كان من أهم األحداث يف تاريخ هذه اللغة، 
فبدخوهلا يف هذا املحفل الدويل انخرطت العربية إىل جانب اللغات اخلمس األخرى 
يف نظام كان قائاًم أصاًل للخدمات اللغوية، وهو نظام وضعته األمم املتحدة بخربات 
علمية دولية منذ إنشائها وبام ورثته أيضًا من سابقتها عصبة األمم، وطورته عىل امتداد 

السنني. 
ملوضوع  العام  السياق  وضع  املفيد  من  فإن  املهم  احلدث  هذا  أثر  كامل  وإلدراك 
الكتاب بإلقاء نظرة رسيعة عىل املحاور التي تضمنها حيث تناول ثالثة حماور: املحور 
األول تناول التواصل والتوثيق باللغة العربية يف املنظامت الدولية: الواقع والتحديات، 
وتضمن هذا املحور دراسة عن اللغة العربية لغة للعالقات الدولية، استعرضت حالة 
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باعتبارها  العربية  اللغة  وضع  ودرست  األورويب  واالحتاد  املتحدة  األمم  يف  اللغات 
لغة مشرتكة للعالقات الدولية. وتضمن هذا املحور أيضا الوثائق العربية يف املنظامت 
األمم  منظمة  يف  العربية  باللغة  التوثيق  تناول  كام  أنموذجا،  املتحدة  األمم  الدولية: 
املتحدة ودرس آثار دخول العربية يف املنظمة عىل اللغة ذاهتا وأمهيته بالنسبة إىل تارخيها 
ووضعها يف املنظمة باملقارنة باللغات الرسمية اخلمس األخرى التي كانت مستخدمة 
منذ بداية إنشاء األمم املتحدة. وتضمن أيضا، دراسة اللغة العربية يف املنظامت الدولية 

بني لغة العمل والتواصل.
الدولية:  املنظامت  يف  العربية  اللغة  استخدام  الكتاب،  تناوله  الذي  الثاين  املحور 
األثر االرتدادي وآفاق التنمية، وتضمن دراسة اللغة العربية يف اليونسكو ،املكتسبات 
وآفاق التنمية، وتضمن أيضا دراستي حالة شملت مقومات التنمية ومتطلباهتا اللغوية: 

اإلسكوا أنموذًجا، واللغة العربية يف املواقع االلكرتونية الرسمية للمنظامت الدولية. 
املحور الثالث تناول الرصاع من أجل التعريب: من الدويل إىل اإلقليمي، وتضمن 

دور املجتمع املدين يف خدمة اللغة العربية وجتربة املغرب األقىص.  
يف املحور األول الذي تناول التواصل والتوثيق باللغة العربية يف املنظامت الدولية: 
لغة  باعتبارها  العربية  اللغة  عن  بدراسة  الكتاب  مباحث  بدأت  والتحديات،  الواقع 
قوة  أداة  بوصفها  وسلطتها  اللغة  دور  الدراسة  أوضحت  حيث  الدولية،  للعالقات 
نفسها  فرضت  التي  املشرتكة  اللغة  وضعية  وتتبعت  الدولية،  املجتمعات  كيانات  يف 
التعبري عن  اللغوي يف  التنوع  وأفرادها، وأمهية  بمؤسساهتا  املجتمعات  استخدام  عىل 
واالقتصاد  املستدامة  التنمية  خلق  يف  العربية  ودور  للمجتمعات،  احليوية  الفضاءات 
العربية يف  استخدام  الدولية، ومظاهر  العالقات  عليه  تعتمد  الذي  املعرفة  القائم عىل 

العالقات الدولية. 
أكدت الدراسة عىل أمهية إدراك العرب لقيمة فضائهم التواصيل احليوي عىل اخلريطة 
العاملية، وتعيني صيغة جديدة من التعاون والتكتل ملجاراة ما جيري من تغريات سياسية 
اجلديدة،  النظم  أمام  والصمود  وأيديولوجيات  أفكار  من  يستجد  وما  واقتصادية، 
عن  وتعرب  العريب  املجتمع  موقف  تعكس  موحدة  لغة  خالل  من  الكبرية  والتكتالت 

سياسته وعالقاته الدولية بمجاالهتا ومستوياهتا املتعددة.
من  أمهية  أكثر  يعترب  السلطة  مع  عالقته  يف  اللغوي  الرمز  أن  الدراسة  أوضحت 
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التواصل، حيث إنه مرتبط بالسيطرة ونرش األفكار املهيمنة، األمر الذي يؤيد التعامل 
الدولية. وهو ما يؤكده  العالقات  اللغوي يف  السلوك  الرمزية عند حتديد  الوظيفة  مع 
التنوع  وحق  اللغوية،  املساواة  مبدأ  إقرار  فرغم  الدولية،  العالقات  يف  اللغة  واقع 
واحدة  لغة  أن  إال  األورويب،  واالحتاد  املتحدة  األمم  يف  التعددية،  وتشجيع  اللغوي، 
الدولية.  واهليئات  املنظامت  يف  اللغوي  االستخدام  عىل  وسيطرهتا  هيمنتها  فرضت 
اإلنجليزية فرضت  اللغة  أن  اإلحصائية  النسب  بسط  الدراسة من خالل  وأوضحت 
تعدته إىل  بل  اللغوي ليس يف دول االحتاد األورويب فحسب،  نفسها عىل االستخدام 
مشرتكة  جامعة  كلغة  اإلنجليزية  اللغة  سيطرت  حيث  نفسها،  األوروبية  املؤسسات 
لغات  وعرشين  األربع  األورويب  االحتاد  دول  لغات  اعتامد  رغم   Lingua Franca

رسمية لالحتاد عىل قدر املساواة. 
العريب، وما حتمله من سلطة  للمجتمع  بام حتمله من سامت جامعة  العربية  واللغة 
للتواصل، وأداة للتامسك االجتامعي باعتباره أساسًا للتنمية، ولدورها يف نرش اقتصاد 
املعرفة، تتوطن من خالهلا املعرفة وتنترش، وهلا عوائد اقتصادية، ومردود ربحي كبري، 
املعربة  العريب،  احليوي  للفضاء  الناقلة  اللغوية  التنويعة  باعتبارها  دورها  إدراك  ينبغي 
عن  للتعبري  وأداة  والفكرية،  والثقافية،  االجتامعية،  وقيمه  وخصوصيته،  هويته،  عن 

استثامراته االقتصادية وكياناته السياسية. 
الدولية بشتى مظاهر هذا االستخدام لتكون  ينبغي استخدامها لغة للعالقات  لذا 
يف  وركنا  الرسمية،  للوثائق  ولغة  الدولية،  املحافل  يف  العريب  للخطاب  رسمية  لغة 
الرتمجة من العربية وإليها، ويف البوابات الشبكية الرسمية يف املنظامت واهليئات الدولية. 
وإّن هذا االستخدام ينبغي أن يدرك يف سياقه احلقيقي سياق النهوض باللغة العربية يف 

أبعاده اللغوية والسياسية واالقتصادية واملعرفية.
العربية  الوثائق  عن  كروم  أمحد  الدكتور  األستاذ  عمل  يعترب  أيضا،  املحور  هذا  يف 
يف املنظامت الدولية بني التحرير والرتمجة إسهاما جديدا يف الدعوة إىل العناية بدراسة 
البيئة املثالية لوثائق اللغة العربية وحركة ترمجتها وحتريرها يف هذه املنظامت، والدعوة 
إىل دعم جتربتها مؤسساتيا، واالسترشاف إىل رؤية عربية متعاونة من أجل االنخراط يف 
تعزيز ضوابط التنوع اللغوي وانحسار االنقراض اللغوي الذي أصبح هيدد العديد من 
األلسن يف احلارض واملستقبل. ومتيض هذه الدراسة معتربة أن موضوع الوثائق العربية 
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وطرق حتريرها وترمجتها يف املنظامت الدولية، من املواضيع التي يعتمد عليها يف رصد 
حيوية اللغة العربية ومقياس تفاعلها مع املحيط العاملي، باعتبارها لغة إنسانية ولغة عمل 
نها الوثائق التي تصدرها املنظامت الدولية  قادرة عىل نقل األفكار احلضارية التي تتضمَّ
رسميا إىل كافة شعوب العامل. حيث تناول البحث موضوع الوثائق العربية باعتبارها 
مادة لغوية هلا دور كبري يف حيوية اللغة، وتعزيز نشاطها يف الرتمجة والتحرير. وقد تم 
ترصد طبيعة هذه  أن  التي حاولت  والتطبيقية  النظرية  القضايا  الوقوف عىل عدد من 
العالقة، وخصوصيات عملها يف منظمة األمم املتحدة، ودورها يف توليد املصطلحات 

وإثارة إشكاالهتا العميقة يف الرتمجة والتحرير.
اعتمد البحث عىل حماور نظرية ونامذج تطبيقية يف الكشف عن دور هذه الوثائق يف 
الرتمجة والّتحرير، معتمدا املنهج الوصفي املقارن يف الوقوف عىل طبيعة هذه الوثائق 
يف منظمة األمم املتحدة، وطبيعة تصنيفها، وطبيعة مصطلحاهتا املستعملة يف الرتمجة، 
التي  التحديات  وطبيعة  األخرى،  اللغات  إىل  ونقلها  نرشها  لطرق  اللغوية  والتغطية 
املنظامت  داخل  العمل  مستوى  يف  سواء  األخرى  باللغات  ذلك  ومقارنة  تواجهها، 
وتقنياته  بعلومه  العرص  متطلبات  ومالحقة  الرقمية  املعرفة  مستوى  يف  أو  الدولية، 

وحاجة السوق العاملي الذي يقتيض مهارات لغوية عالية.
الوثائق العربية وحتديات الرتمجة هو أحد املوضوعات التي توقفت عندها الدراسة، 
مناقشة أن أول التحديات التي يواجهها مرشوع ترمجة الوثائق العربية بمختلف أنواعه، 
األرصاد  كمصطلحات  متجددة  معرفية  حقوال  تتناول  التي  املصطلحات  مشكل  هو 
اجلوية والبيئة، والطب واالتصاالت التي تتجاوز املصطلحات التقليدية، وأصبح لزاما 
عىل املرتمجني اليوم التعامل مع النصوص املرتمجة بكفاءة مزدوجة لصياغة املصطلحات 
عندها  توقفت  التي  السابقة  املعرفية  احلقول  يف  املتخصصة  املدونات  عرب  العربية 
الدراسة. وينتج عن ذلك أن يلجأ املرتمجون املشتغلون يف الوثائق العربية إىل االجتهاد 
التقييس  بناء عىل  اللغات األخرى أو العكس  العربية إىل  اللغة  بنقل املصطلحات من 
حيملها  التي  اخلاصة  الداللية  احلمولة  عىل  وليس  احلريف  والتشابه   standardization

املصطلح يف لغته األم. وإىل جانب هذه اإلشكالية تظهر إشكالية الرتمجة املعرفية التي 
يمتزج فيها الفكر باللغة، مما يلزم الرتمجة مسايرة هذا التامزج أو االندماج يف مستوى 
للتخطيط  اسرتاتيجيات  لوضع  االلتفات  أمهية  يفرض  واقع  وهو  والتصور.  اإلدراك 
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التنافسية مقارنة مع اللغات األخرى،  املصطلحي من أجل حتسني قدرة اللغة العربية 
والرتكيز عىل أمهية املصطلحات يف التعددية الثقافية واللغوية.

لغة  من  الرتمجة  بواسطة  ونقلها  العربية  الوثائق  حضور  أن  إىل  الدراسة  تذهب 
الثقافية  اهلوية  إثراء  ويف  اللغوي  التعدد  يف  وإسهام  االندماج  من  نوع  هو  أخرى  إىل 
وتقويتها، لذا وجب النظر إىل التعدد اللغوي وخدمة وثائق اللغة العربية عىل أهنا من 
املهام احلالية واملستقبلية التي تعزز نشاط اللغة وتثري رأس املال الفكري للغة العربية، 
وتقدم منظورا ثقافيا جديدا إىل املعرفة احلالية للغة العربية وبيئتها، كام أهنا تساعد عىل 

إدراك موارد اللغة العربية والعمل عىل إعادة تنشيط معرفتها اللغوية والثقافية.
وتؤكد الدراسة عىل أن واقع اللغة العربية يف املنظامت الدولية حيتاج إىل مبدأ املراجعة 
الذي يتوقف عىل مبدأي »املالءمة« و«التقييس« وهذا األخري، سيفيد جمال الرتمجة يف 
تقريب اللغة وخصوصياهتا احلضارية من الواقع العاملي ومستجداته العاملية املتجددة. 
كام توضح القضايا واإلشكاالت التي تواجه اللغة العربية يف مقابل اللغات األخرى 
مثل الفجوة املعجمية، والتقاسم املعريف، والعمل عىل وجود حمركات بحث عربية ذكية 
العاملية، وتعمل  اللغة العربية ومع خمزون وثائقها  تتعامل بشكل علمي مع خصائص 
عىل دعم املحتوى العريب ومكوناته اإلبداعية عىل الشابكة. حيث إن إن االهتامم هبذه 
اجلوانب يف دراسة الوثائق العربية التي أصدرهتا األمم املتحدة يمكن أن تشكل أساسا 
للقارئ  يتاح  حتى  األخرى،  اللغات  باقي  مع  مقارنة  وإليها  العربية  من  للرتمجة  متينا 

املطلع عىل موضوع النص األصيل فهام أوليا لفحواه.
ضمن  وترمجتها  العربية  الوثائق  مادة  إدراج  رضورة  إدراك  إىل  الدراسة  وتنتهي 
وهوياهتا  الشعوب  ثوابت  تعّزز  لكوهنا  العربية،  البلدان  يف  الثقافية  التنمية  سياسات 
وطنيا ودوليا. ورضورة وضع مقاربات نظرية مناسبة لدراسة واقع ترمجة اللغة العربية 

وحتريرها يف املنظامت الدولية، انطالقا من البحث يف رصيد وثائقها املختلفة. 
العريب  الوطن  يف  والعلمية  اجلامعية  املؤسسات  دعوة  برضورة  الدراسة  وتويص 
املستخدم  وإرشاك  األخرى،  الدولية  واملنظامت  املتحدة  األمم  منظمة  عىل  باالنفتاح 
العريب يف الوعي بإشكاالت الرتمجة والتعريب للوثائق العربية، واالنخراط يف التعريف 
بتجربتها ومبادراهتا االسرتاتيجية يف التصنيف والفهرسة، وبرضورة التعريف بالّدور 
باعتبارها  ترمجتها  العربية، وتشجيع  للوثائق  املعريف  الّرصيد  العربية عرب  للغة  املتنامي 
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التنموية،  املشكالت  حلل  وتسخريها  أنواعها،  اختالف  عىل  للمعرفة  أساسية  ركيزة 
وإعداد كفاءات يف الرتمجة والتحرير، من أجل مسايرة اإلبداع احلضاري.

العربية  الوثائق  لنصوص  املختلفة  اللسانية  الدراسات  بتشجيع  أيضا  وتويص 
قواعد  يف  والبحث  مضموهنا،  عىل  والتعرف  خطاهبا،  وطبيعة  بنيتها  عن  والكشف 
النيص،  والبحث  املوضوعي،  البحث  مستويات  عىل  بالرتكيز  وذلك  الرقمية،  بياناهتا 

والبحث الداليل الذكي .
يف هذا املحور أيضا يدرس األستاذ نبيل الزهريي، التوثيق باللغة العربية يف منظمة 
األمم املتحدة وآثار دخول العربية يف املنظمة عىل اللغة ذاهتا وأمهيته بالنسبة إىل تارخيها 
ووضعها يف املنظمة باملقارنة باللغات الرسمية اخلمس األخرى التي كانت مستخدمة 
منذ بداية إنشاء األمم املتحدة. ويستعرض واقع استخدام اللغة العربية يف منظمة األمم 
املتحدة منذ دخوهلا يف املنظمة رسمّيًا وبشكل كامل يف عام 1973، ويستقرئ ما هلذا 
الواقع من جوانب إجيابية عىل اللغة العربية عىل خلفية تاريخ انتشار العربية يف العامل عىل 

مر العصور، مع بيان ما قد يوجد يف هذا الواقع من مشكالت وحتديات. 
انطلق البحث من سؤال يتبعه فرضية، فالسؤال هو ما تقييم هذا احلدث يف سياق 
تاريخ انتشار اللغة العربية، والفرضية هي أن دخول العربية يف املنظمة الدولية ربام ُيَعدُّ 
أهم حدث يف تاريخ هذه اللغة منذ عصور الفتوحات واالزدهار األوىل. فبدخوهلا يف 
هذا املحفل الدويل انخرطت العربية إىل جانب اللغات اخلمس األخرى يف نظام كان 
قائاًم أصاًل للخدمات اللغوية، وهو نظام وضعته األمم املتحدة بخربات علمية دولية 

منذ إنشائها وبام ورثته أيضًا من سابقتها عصبة األمم، وطورته عىل امتداد السنني. 
يقترص البحث عىل دراسة حمتوى املوقع الشبكي الرسمي للمنظمة وعىل أهم وثائق 
البيانات  املنظمة املتعلقة بموضوع استخدام اللغات. واعتمد الباحث يف مجع وحتليل 
املتعلقة بواقع اللغة العربية يف حالة األمم املتحدة عىل دراسة حمتوى وثائق هذه املنظمة 
فيام يتعلق باستخدام اللغات يف األمم املتحدة وتاريخ استخدامها لتحديد مكانة وأمهية 
بني  املقارنات  بعض  إجراء  مع  الدويل،  العمل  يف  خصوصًا  والعربية  عمومًا  اللغات 

اللغات الرسمية الست عند االقتضاء. 
نشوء  وتاريخ  العربية  انتشار  تاريخ  يف  املهمة  املراحل  بإجياز  البحث  ويستعرض 
الرئيسية،  أجهزهتا  وعمل  املتحدة  األمم  تشكيل  يستعرض  ذلك  بعد  املتحدة،  األمم 
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إنجاز  يتوىل  الذي  املتحدة ألهنا اجلهاز  العامة لألمم  ويرّكز بشكل خاص عىل األمانة 
وإدارة األعامل اليومية الالزمة خلدمة مجيع أجهزة املنظمة األخرى بواسطة هيئة كبرية 

من املوظفني الدوليني ذوي االختصاصات املختلفة. 
الرسمية  باللغات  املتحدة  لألمم  كمنتجات  للوثائق  الكربى  األمهية  إىل  وبالنظر 
الست، خيصص البحث قساًم للتعريف بنظام التوثيق يف األمم املتحدة وحفظ الوثائق 
واسرتجاعها بطريقة الرموز التعريفّية الفريدة لكل وثيقة. وأخريًا يعرض البحث أهم 
االستنتاجات املستمدة من املعلومات املدروسة سواء فيام يتعلق بوضع اللغات عمومًا 
حتليل  أو  مناقشة  من  يلزم  بام  ويتبعها  خصوصًا،  العربية  باللغة  أو  املتحدة  األمم  يف 
مسائل  مناقشة  من  ظهرت  التي  املشكالت  بعض  إىل  وينوه  اللغات،  بني  ومقارنات 

معينة. 
خَيُلص الباحث إىل أن دخول اللغة العربية يف األمم املتحدة ربام ُيَعدُّ أهم حدث يف 
تاريخ العربية، سواء من حيث االنتشار وانفتاح العربية عىل العامل ولغاته وعىل ما تتعامل 
معه املنظمة من قضايا ومواضيع ومفاهيم ومصطلحات، أو من حيث استفادة العربية 
بانضاممها إىل بقية اللغات الرسمية من اإلطار التنظيمي اللغوي الدويل للمنظمة، وهي 

فائدة تعادل بل وقد تفوق جهود تطوير اللغة يف العرص احلديث. 
وينتهي البحث بالتوصية برضورة بذل مزيد من اجلهود »إلنصاف اللغة العربية يف 
أعامل ووثائق املنظومة الدولية« من ناحية تعزيز جسور التواصل املعريف اإلجيابية بني 
الدائرة العربية يف نيويورك ودوائر الرتمجة األخرى، وبني أهم املجامع والدوائر املعنية 
باللغة العربية يف العامل العريب، إضافة إىل األطر املعنية باللغة وبالرتمجة بشكل خاص، 

ومنها أقسام الرتمجة يف اجلامعات واملؤسسات األكاديمية العربية. 
يف  العربية  عن  دراسته  يف  الزليطني  حممد  الدكتور  يذهب  أيضا،  املحور  هذا  يف 
إىل  العربية  اللغة  انضمت  أن  منذ  أنه  إىل  للتواصل  ولغة  للعمل  لغة  الدولية  املنظامت 
مصاّف اللغات الدولية لتصبح أداة عمل يف املنظامت الدولية، قبل ما يزيد عىل ثالثة 
 )technical language( »العربية إىل »لغة متخصصة اللغة  الزمن، حتولت  عقود من 
واألسلحة،  والتكنولوجيا  والتجارة  كالقانون  ومتنوعة  جدا  واسعة  جماالت  تطرق 
ذلك  واقتىض  وغريها.  والرياضة،  والبيئة،  واملياه،  واألعامل،  واالقتصاد،  والسياسة، 
أن تنشئ العربية لذاهتا جهازا مفاهيميا واصطالحيا يتميز بالكفاءة والنجاعة ويصلح 
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لنقل كل املوضوعات ذات الصلة بتلك املجاالت، يف إطار املنظامت الدولية ووكاالهتا 
جاء  التي  اجلديدة  واملعارف  املفاهيم  نقل  إىل  بحاجة  العربية  صارت  كام  املتخصصة. 
والفرنسية  مثلها،كاإلنجليزية  دولية  أخرى  بلغات  األحيان  أغلب  يف  عنها  التعبري 
واإلسبانية والروسية والصينية. ومعنى هذا أن الرتمجة بأساليبها وتقنياهتا ومصطلحاهتا 
كانت هي اجلرس الذي مّرت ومتر عربه كل تلك املعارف واملفاهيم، مما ينتج عنه تأثري يف 
اللغة العربية ذاهتا إذ صارت حتمل قدرا متزايدا من السامت املميزة للغات املتخصصة 
سواء عىل مستوى املعجم أو الرتكيب والصياغة؛ وهي سامت تقّرب فيام يبدو اللغات 
العمل  لغات  حدود  يف  األقل  عىل  وذلك  اختالفها،  رغم  ببعض،  بعضها  املتخصصة 

املعتَمدة، كالعربية، يف إطار املنظامت الدولية. 
هذه الدراسة حماولة لتقيص بعض تلك السامت التي صارت اللغة العربية تشرتك 
هذا  حيمله  ما  بكل  دولية  لغة  إىل  فشيئا  شيئا  وحتّوهلا  املتخصصة،  اللغات  مع  فيها 
التحول بطبيعة احلال من دون مشكالت. ويف  الوصف من دالالت. ومل يتحقق هذا 
تقتضيها  التي  واملنهجية  اإلجرائية  اخلطوات  أهم  عىل  للوقوف  حماولة  الدراسة  هذه 
عملية وضع املصطلحات وتوحيدها بام يسمح للغتنا أن تكون جهازا تواصليا ناجعا 
بالتقابل  وااللتزام  وتوحيدها،  املصطلحات  وضع  املثال  سبيل  عىل  ذلك  من  وفعاال. 
األساسية  املقومات  من  فذلك  عليها،  تدل  التي  واملفاهيم  املصطلحات  بني  املطرد 
للرتمجة املتخصصة ورشط ال بد منه لتحقيق التواصل الناجح مع مستخدمي اللغات 
األخرى يف إطار املنظامت الدولية. وهلذه العملية قواعد ورشوط ال بد من الوفاء هبا 
املفاهيم  عن  التعبري  من  متكنها  مصطلحات  من  إليه  حتتاج  ما  عىل  اللغة  تتوفر  حتى 
العملية من مشكالت معقدة  بكل كفاءة ووضوح. وال ختلو هذه  واملتجددة  اجلديدة 

ستحاول دراسته الوقوف عىل بعضها. 
املحور الثاين الذي تناوله الكتاب، استخدام اللغة العربية يف املنظامت الدولية: األثر 
االرتدادي وآفاق التنمية التنمية، حيث درس األستاذ عبد اهلل العميد اللغة العربية يف 
اليونسكو  منظمة  الرتمجة يف  أمهية  أن  التنمية، وأكد عىل  وآفاق  ،املكتسبات  اليونسكو 
حتديدا يتجاوز وظيفتها العملية البحتة، كام هو الشأن يف نظرياهتا من وكاالت منظومة 
األمم املتحدة األخرى، لتشمل وظائفها يف ميادين اختصاصها، وهي الرتبية والعلوم 
والثقافة واالتصال ويعترب أن الرتمجة يف اليونسكو أحد العوامل األساسية التي ال غنى 
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عنها يف سبيل حتقيق املنظمة ألهدافها يف تلك امليادين. ويذهب إىل تأكيد قيمة الرتمجة 
العربية يف اليونسكو وأن الفائدة التي تتحقق هي املسامهة يف بناء ثقافة السالم باحرتام 
التعددية اللغوية الثقافية ونرش املعلومات وتشجيع احلوار والتفاهم بني الشعوب وأن 
الرتمجة العربية يف تلك املنظمة رسخت مكانة اللغة العربية من خالل إصدار مطبوعات 
مشهورة مثل »رسالة اليونسكو«، كام أن صدور املعاهدات واالتفاقات الدولية ومعظم 
وثائق اليونسكو بالعربية رفع من شأن اللغة العربية وأتاح حضورها يف مجيع وكاالت 
األمم  منظومة  ضمن  العربية  الوثائق  قراءة  نطاق  توسيع  من  ومّكن  املتحدة  األمم 

املتحدة.
اليونسكو  يف  العربية  الرتمجة  وحدة  يف  عملية  خربة  واقع  من  الباحث  يستعرض 
وحدة  معايري  فيستعرض  باملرتمجني،  يتعلق  وما  اليونسكو  يف  العربية  الرتمجة  إجراءات 
الرتمجة العربية يف اختيار مرتمجيها واشرتاطاهتا ونوعية االختبارات التي ينبغي اجتيازها، 
وواقع حال الوحدة ومسؤوليات الرتمجة واملراجعة، وواجبات من يقوم بالرتمجة، وآلية 
مراجعة الرتمجة وتقييمها وأطلق عىل هذا النشاط مسمى العمل الوظيفي الداخيل، يوازيه 
توفري  منها  ويتطلب  اختصاصها،  جماالت  يف  مهامها  املنظمة  عىل  متليه  خارجي  نشاط 
الرتمجة لعدد كبري من املؤمترات واجتامعات اخلرباء والندوات التي تعقدها يف املركز أو 
من  عددا  ويستعرض  والبحوث،  والدراسات  التقارير  من  الكثري  تصدر  وأن  خارجه، 
معايري  حيدد  كام  اليونسكو،  تصدرها  التي  والدوريات  العربية  إىل  املرتمجة  املطبوعات 
الذي  األمر  للمنظمة،  الذاتية  الوظيفية  االحتياجات  تلبية  رضورة  يف  يرتجم  ما  اختيار 
يميل عىل القسم اضطالعه بنقل وثائق العمل األساسية إىل اللغات الرسمية أو إىل لغات 

العمل فقط.
يتوقف الباحث عند برنامج »روائع األدب العاملي« اخلاص برتمجة اآلثار الفكرية 
واألدبية عىل نطاق عاملي ويتحدث عن أهم عنارصه، ويسمه بأنه يميز عمل اليونسكو 
يقوم عىل  الربنامج  املتحدة. هذا  األمم  الرتمجة عن عمل غريها من وكاالت  يف جمال 
املصنفات  وُترتجم  الشعوب،  بني  والتسامح  والتفاهم  للتعارف  وسيلة  الرتمجة  اعتامد 
تعكس  والتي  التمثييل  وبطابعها  األصلية،  الثقافية  بيئتها  يف  باملصداقية  حتظى  التي 
مقومات املجتمع الذي نشأت عنه. وحتدث عن معايري اختيار املؤلفات يف هذا الربنامج 
ومراحل إدراج املصنفات يف جمموعة روائع األدب العاملي ومسامهة اليونسكو يف هذا 
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الربنامج وحمتويات الروائع وأنواعها وتطور دور اليونسكو يف ترمجتها.
1932م،  عام  يف  األمم  عصبة  أنشأته  الذي  املرتمجة«  للكتب  العاملي  »الفهرس 
الدراسة  عنها  حتدثت  التي  الربامج  أحد  هو  1948م  عام  منذ  اليونسكو  واعتمدته 
حيث ما تزال حتى اليوم قاعدة البيانات الببليوغرافية الوحيدة يف العامل للكتب املرتمجة، 
ويمّكن هذا الفهرس الباحثني يف الرتمجات العربية من عقد مقارنة مبارشة بني ما يصدر 

من كتب مرتمجة يف البلدان العربية وبني ما يناظرها يف سائر بلدان العامل. 
اللغة  تنمية  إىل  الرامية  اجلهود  البحث  استعرض  اليونسكو،  يف  الرتمجة  إىل  إضافة 
العربية يف اليونسكو واألمم املتحدة حيث ابتدأ بقرار إجازة الرتمجة التحريرية إىل اللغة 
املتحدة  األمم  يف  رسمية  لغة  العربية  اللغة  واعتامد  الشفوية،  الرتمجة  ثم  ومن  العربية 
املتحدة،  العربية يف األمم  اليونسكو وحماوالت إنشاء مركز للغة  ومراحل اعتامدها يف 
إىل  اهلادف  اليونسكو  يف  العربية  اللغة  لدعم  العزيز  عبد  بن  سلطان  األمري  وبرنامج 
املنظمة  مؤمترات  يف  تستخدم  كي  اليونسكو  يف  العربية  اللغة  عىل  احلفاظ  يف  اإلسهام 
وحدة  يف  املرتمجني  وتدريب  موقعها،  يف  العريب  الرقمي  املحتوى  ودعم  واجتامعاهتا، 
تبنته  الذي  العربية  للغة  العاملي  اليوم  اعتامد  جهود  وكذلك  باملنظمة  العربية  الرتمجة 

اململكة العربية السعودية واململكة املغربية.
وخيتتم البحث باحلديث عن آفاق التنمية وأن جتربة العقود املاضية تدل عىل أن 
استخدام اللغة العربية يف املنظامت الدولية حيقق مكسبا اسرتاتيجيا له أبلغ األثر يف 
ما ال  لغة دولية متلك من احلضور واإلشعاع  باعتبارها  العربية  اللغة  ترسيخ مكانة 
متلكه لغات أخرى هلا من الشأن يف املجاالت العلمية والتطبيقية والصناعية، مثال ما 
ليس للعربية. ويرى أن أقسام الرتمجة العربية يف املنظامت العربية تفتقر إىل التنسيق 
والتعاون وأهنا بقيت متفرقة ال يربط بينها رابط، ويؤكد أن من مصلحة العربية بصفة 
عامة، ومصلحة أقسام الرتمجة العربية يف املنظامت الدولية بصفة خاصة، أن تنشأ بينها 

أنواع من التنسيق والتعاون، ولو بتبادل املعلومات وقوائم املصطلحات عىل األقل.
ويقرتح إنشاء »فريق عمل« أو »جلنة« للتنسيق بني أقسام الرتمجة العربية يف منظومة 
املتكاملة  الدراسات  إنشاء مرصد لدراسات الرتمجة يقوم بعدد من  أو  املتحدة،  األمم 
بني  يرتجم  ملا  الدقيق  اإلحصاء  أن  ذلك  والتوثيقية  واإلحصائية  منها  االسرتاتيجية 
العربية وسائر اللغات سيساعد عىل ترشيد االهتاممات بام ينبغي أن يرتجم يف املستقبل 
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ملسامهة  املرشقة  اجلوانب  وإبراز  العاملي،  الصعيد  عىل  العربية  اآلداب  إشعاع  وزيادة 
الشعوب الناطقة بالعربية يف احلضارة العاملية.

التنمية  مقومات  عن  دراسته  يف  رساج  نادر  الدكتور  يتناول  أيضا  املحور  هذا  يف 
ومتطلباهتا اللغوية: اإلسكوا أنموذًجا، جتربة استخدام اللغة العربية يف منظمة اإلسكوا 
)اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا( وهو يتصّدى للموضوع من منظور خاّص 
هو ما يطلق عليه يف الدرس اللساين »األثر االرتدادي« الناتج عن االستخدام الواسع 
أدبيات  ويف  األوىل  بالدرجة  املعنّية  املنظمة  أدبيات  يف  أوىل  رسمية  لغة  العربية  للغة 

مؤسسات منظمة األمم املتحدة بصفة عاّمة.
متّثل أدبيات اإلسكوا ) التقارير واملسوحات واخلطابات والقرارات، إلخ.( مدّونة 
انطلق منها الباحث باعتبارها حالة لغوّية متمّيزة، حيث العربية هي لغة العمل الرسمية 
األوىل، حُتّرر هبا النصوص بدءا وترتجم حينّيا إىل اللغة اإلنجليزية لتصدر يف نسختني 
نظر  زاوية  اثنتني متكاملتني:  نظر  زاويتي  املوضوع من  تناولت دراسته  باللغتني. وقد 
السياسة اللغوية ) نظرة من اخلارج( وزاوية نظر التحليل اللساين الوظيفي )نظرة من 

الداخل(.
توّقف الباحث من الزاوية األوىل عند« تارخيية حضور لغة الضاد يف األمم املتحدة 
وإقرار استخدامها يف اإلسكوا« استتباعا للقرار األممي رقم 3190 )د. 28( الصادر 
مؤسسات  يف  رسمية  عمل  لغة  العربية  باعتامد  والقايض   ،1973/12/18 بتاريخ 
أّن هذا  الباحث  الرئيسية، باعتباره حلظة فارقة يف تارخيها. يرى  األمم املتحدة وجلاهنا 
والثقايف  اللغوي  التنّوع  بقضايا  صلة  ذات  جديدة  آفاق  إىل  الضاد  لغة  نقل  قد  القرار 
لغوّيا  سياسيا  مسارا  وأطلق  به،  املتعّلقة  الدولية  والسياسات/الرصاعات  العامل  يف 
اللغة العربية رسميا استتباعا لالعرتاف العميل هبا، وقد متّثل  عنوانه االعرتاف بعاملية 
واإلقليمية  الدولية  املنظامت  من  هاّم  عدد  يف  إليه  املشار  التاريخ  قبل  استخدامها  يف 
كاليونسكو ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة 
العمل الدولية ومنظمة الوحدة اإلفريقية. وإذا كان من أهم عناوين هذا املسار انخراط 
العربية يف إثراء املشهد اللغوي الدويل عرب أهّم مؤسساته عىل اإلطالق، فإّنه يمّثل – من 
املنظور العريب- جتربة إثراء ذايت للغة العربية. وقد هّيأت هذه التجربة للغة الضاد فرصا 
نوعية وطبيعة  ُتوّظف  بأن  هلا  والتجّدد، وسمحت  التعبري  إمكاناهتا يف  ثمينة الستثامر 
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سياسة  إلرساء  بلساهنا  والناطقة  الدولية  املنظامت  لدى  املعتمدة  العربية  النرش  أوعية 
اللغوية هلذه  اللغوية وغري  املتطّلبات  »تنمية لغوّية« بمعايري دولّية تأخذ بعني االعتبار 
العربية   1973 سنة  إنشائها  منذ  اعتمدت  التي  اإلسكوا  منظمة  جتربة  وتعّد  التنمية. 
لغة العمل الرسمية، نموذجّية بالفعل. فقد مّثل إنشاء املنظمة وإقرار سياستها اللغوّية 
فرصة للغة العربية -وحتديا أيضا- لكي تفرض نفسها لغة مصدرا يف صياغة أدبيات 
املنظمة، ال لغة هدفا لعمليات الرتمجة. إذ من شأن هذا القرار- قرار اعتامد العربية لغة 
ثقافة  العربية يف جمال صوغ  اللغوية  املوارد  الضوء عىل  عمل رسمية لإلسكوا تسليط 
التنمية املستدامة والشاملة يف املنطقة العربية، ونرش مفاهيمها ومبادئها، ناهيك بتقيص 
آليات وكيفيات تطويع مستوى لغوي موائم لتظهري دورها الفاعل حتى تكون منظومة 
األمم املتحدة وأهدافها وأعامهلا مفهومة لدى اجلمهور الناطق بالعربية عىل أوسع نطاق 

ممكن«.
األوفر  بالنصيب  استأثرت  التي  الثانية-  النظر  زاوية  من  الباحث  اهتامم  وانصّب 
من بحثه- عىل« تقيص جهود اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا ) اإلسكوا( 
ووثائقها  أنشطتها  يف  مقررة  عمل  ولغة  وتبادل  اتصال  كلغة  العربية  استعامل  لتعزيز 
العامة واملتخصصة« وما ترّتب عىل هذه اجلهود من مسامهة –يعتربها الباحث ثمينة- 
يف تنمية الكفاية الوظيفية للغة الضاد يف جماالت متخّصصة مرتبطة كّلها بام يطلق عليه 

يف األدبيات اللسانّية واللسانية االجتامعية » لغات االختصاص«. 
متأّن.  املدّونة إىل حتليل لساين وظيفي  املعتمد يف  الكتايب«  »النسق  الباحث  أخضع 
املتنوعة  النامذج  ُمرفِقا  املستعملة تركيبيا وداللّيا وتداولّيا وظيفّيا  التعبري  أنامط  فصنّف 
اجلمل  وصوغ  التعابري  تشكل  طرائق  عند  ووقف  الرضورية،  اإلحصائية  والبيانات 
وحّلل األسس الشكلية املعتمدة يف أساليب صياغة نصوص اإلسكوا بالعربية وتطبيق 
الدقيقة  املصطلحات  وتنسيق  مراقبتها،  وحتسني  بالعربية  الكتابة  يف  اجلودة  معايري 
األبعاد  وحّلل  املتخصصة.  والوكاالت  املتحدة  األمم  منظمة  صعيد  عىل  واملوحّدة 

الوظيفية يف هذه الكتابة وحواملها اللغوّية حتليال شامال.
العرب  لسان  تفاعل  أّن  عىل  التدليل  إىل  والتحليل  الوصف  هذا  من  هدف  وقد 
واملرأة،  االجتامعية  والتنمية  والنقل،  اإلقليمي  والتكامل  كالعوملة  موضوعات  مع 
واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  واإلحصاء،  االقتصادي  والتحليل  والسكان، 
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»الرسمية«  الكتابة  أنساق  ضمن  اإلسكوا،  معها  تتعامل  التي  القضايا  من  وسواها 
يف  كبرية  مسامهة  ساهم  قد  واالجتامعية  والتنموية  الديبلوماسية  بأبعادها  املؤسساتية 
واملثمرة  »الغنية  التجربة  هذه  فتحت  فقد  وأسلوبيا.  وتركيبيا  معجميا  العربية  إثراء 
آفاقا تطويرية مهّمة من حيث دورها يف ضامن مستويات جودة اخلدمات  والواعدة« 
التعبري هبا،  اللغة، واحلرص عىل مراعاة خصوصياهتا وحتقيق سالمة  املقدمة بواسطة 
باعتبارها  الدولية  الوثائق واملنشورات  النرش هبا، وتثبيت استعامهلا يف  وتوسيع نطاق 

لغة حترير ال ترمجة.
بصفتها  الدولية  املؤسسات  يف  العربية  اللغة  انخراط  أّن  إىل  الباحث  خلص  وقد 
لغة رسمية معتمدة يمّثل فضال عن كّل اجلوانب االعتبارّية مدخال إىل إثراء مواردها 
اتصالية  وأداة  الُكربى  التنمية  قضايا  هبا  ُتصاغ  لغة  لتكون  وهتيئتها  املتطّورة  التعبريية 

ومعرفية يواجه هبا العرب التحديات املصريية يف عامل اليوم.
يف نفس املحور تأيت دراسة اللغة العربية يف املواقع اإللكرتونية الرسمية للمنظامت 
الدولية، لتتناول املحتوى العريب يف مواقع تلك املنظامت، وتلفت الدراسة النظر إىل 
والكيف.  الكم  يف  والضعف  النقص  حيث  من  املحتوى  هذا  يعانيه  الذي  الوضع 
فاملحتوى العريب عىل شبكة اإلنرتنت يعد ضئياًل، إذا ما قورن بنفس صفحات املواقع 
املتوافرة عىل شبكة الويب املكتوبة باللغات األخرى. فالبحث باللغة اإلنجليزية أو 
أما  هائلة،  يسفر عن معلومات  دولية  منظمة  إلكرتوين ألي  أي موقع  الفرنسية يف 
باللغة العربية يكون حمدودًا جدًا إذ غالبا ما جيد الباحث نفسه أمام عناوين رئيسية 
موضوعات  إىل  تتعرض  ربام  أو  دائاًم،  املقصودة  األهداف  تلبي  ال  سطور  عدة  أو 
التي  املحددة  التفاصيل  أو  الفرعيات  إىل  أبدًا  تتطرق  وال  جممل،  بشكل  أساسية 
يسعى وراءها الباحث أو املهتم. وهو أمر يعكس بوضوح أمهية املحتوى العريب عىل 
شبكة اإلنرتنت وأمهية تعزيزه وتغذيته وحتديثه وإتاحته للقارئ العريب. وهو الدافع 
الرسمية اإللكرتونية  املواقع  العربية يف  اللغة  الدراسة الستكشاف واقع  لتأيت هذه 
للمنظامت الدولية من خالل مالحظة السامت والظواهر العامة هلذه املواقع، بأمل 
وضع اللبنات األوىل ملرشوع بحث مستقبيل يتقىص باالستقراء والوصف والتحليل 
للمنظامت  التابعة  الرسمية  اإلليكرتونية  املواقع  يف  العربية  اللغة  واقع  والتفسري 

الدولية. 
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قضية  يف  البحث  جهود  وضعف  العريب،  املحتوى  ضعف  إىل  الدراسة  أشارت 
وأمهية  ذلك،  بمعاجلة  اخلاصة  االسرتاتيجية  وغياب  الشبكة  عىل  العربية  استخدام 
حضور العربية، واملحاوالت التي عنيت هبذا الشأن والتي جاء عىل رأسها مبادرة امللك 
الرقمية وزيادة  الفجوة  العريب كمحاولة نوعية جلرس  عبداهلل بن عبدالعزيز للمحتوى 

املحتوى العريب الرقمي.
اللغة  واقع  فيها  استعرضت  شاملة،  وصفية  نظرة  إلقاء  إىل  الدراسة  وعمدت 
هذه  خصصته  وما  الدولية  املنظامت  لبعض  الرسمية  اإللكرتونية  املواقع  يف  العربية 
واملؤمترات  والندوات  لألخبار  وإعالمية  صحفية  تغطية  من  العربية  بنسختها  املواقع 
الصحفية...إلخ. ونظرت يف املحتوى اللغوي لتلك املواقع من خالل جانب تركيبي، 
نظر إىل النصوص اللغوية بوصفها صورًا عامة بام تضمنته من عالقات، والطريقة التي 
رتبت هبا تلك العالقات، وكيفية توزيعها عىل الصفحات، وعالقاهتا وارتباط بعضها 

ببعض من خالل ما أسموه بالتصور املبدع للنصوص اللغوية للمواقع.
باملعنى  يتعلق  داليل  جانب  من  اللغوية،  النصوص  حمتوى  إىل  الدراسة  نظرت  كام 
والفهم، وحاولت استكشاف هل تفهم العالمة يف حمتوى تلك املواقع بطريقة مؤثرة، 

وهل املستخدم يمكن أن يفهم املحتوى واملفاهيم بشكل ميرس.
كام نظرت الدراسة يف املحتوى اللغوي العريب يف مواقع املنظامت الدولية من جانب 
تداويل ملعرفة املساحة التي يمكن للنص أن يقدمها كقوة دفع، أو كقوة أمر الختاذ الفعل، 
من حيث إن إن اللغة ال تكون بعيدا عن ارتباطها بالفعل نفسه، فاملحتوى اللغوي يقصد 
به أن يؤثر يف شخص ما آخر، وهيدف لدفعه لفعل ما، فالتواصل دائام هدف بذاته يف 

املحتوى والصياغة اللغوية.
حمتوى  يف  وسامهتا  وخصائصها  الظواهر  تلك  مالمح  وتتبع  واستقراء  بمالحظة 
من  بالفائدة  يتسم  املواقع  تلك  حمتوى  أن  الدراسة  وجدت  استعرضتها،  التي  املواقع 
حيث املعلومات واحلقائق املتضمنة يف النصوص، وإن كان بعضها يتسم بقلة املعلومات 
للقراء.  جاذبيتها  يف  املواقع  تتفاوت  حيث  الداخلية،  الصفحات  يف  وخاصة  وفقرها، 
واختلفت  للملل.  يدعو  حيث  ذلك،  عكس  اآلخر  والبعض  بحيويته  يتسم  فبعضها 
أيضا نصوصها من حيث املبارشة وعدمها، فبعضها أسلوبه مبارش يطرح املوضوعات 
فبعض  اآلخر  بعضها  من  أقل رسمية  وبعضها  ذلك.  من  أقل  وبعضها  مبارش  بشكل 
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املواقع يعكس يف حمتواه أسلوبا رسميا، والبعض منها دون ذلك. كام أهنا اختلفت من 
حيث اجلاذبية فبعض األساليب اللغوية املوجودة يف بعض املواقع كانت أكثر تشجيعا 
عىل قراءهتا من بعضها اآلخر وهذا يقود بطبعه إىل أن تكون مفهومة أكثر من غريها. 
كام أن بعض النصوص عكست جدارهتا بالثقة حيث أوحت بموثوقيتها خالف مواقع 

أخرى.
وكانت  النصوص،  حمتوى  لصياغة  واضح  اجتاه  وجود  عدم  إىل  الدراسة  ذهبت 
األساليب اللغوية للمحتوى اللغوي لبعض املواقع قريبة للنفس وحمببة، وكان عكس 

ذلك يف بعض املواقع التي يمكن أن توحي للقارئ بعدم الرغبة فيها.
حمتوى  يف  انعكس  جيد  وسبك  بحبك  الدراسة  أكدت  كام  املواقع  بعض  جاءت 
وأسلوب هذه املواقع، فكان بعضها متمّيزا بحبكه اجليد وترابطه ومتاسكه، سواء أكان 
النحوي؛ وقد ساهم يف ذلك متاسك معنوي  السبك  أم  املعجمي،  املستوى  ذلك عىل 
تلك  عاجلتها  التي  القضايا  بني  الداللية  العالقات  يف  ظهر  املواقع  بعض  لنصوص 
املواقع. كام ساهم فيها أيضا التدرج يف العالقات الداللية والرتابط بينها، فعندما تذكر 
األسباب كانت ترد النتائج ويكون فيها تتابع لذكر احلقائق ومتاثل بينها، وتتضح مناطق 

التفصيل ومواضع اإلمجال. 
وبعد حتليل وتفسري ومناقشة اجلوانب املتعلقة بالنصوص كصور عامة، واجلوانب 
املواقع  أتاحتها  التي  التداولية واملساحات  بالفهم واملعنى، واجلوانب  املتعلقة  الداللية 
وإبراز  وتوثيقها  اإلخبارية  املعلومات  إبراز  خالل  من  للتواصل  متصفحيها  لدفع 
الوثائق واملستندات الرسمية، واستعراض عدة ظواهر وسامت لغوية مثل احلقائق يف 
حمتوى املواقع وإيصال املعنى، ودقتها، ووضوحها، وحبك حمتواها ومتاسكه، وإشكالية 
النوع والكم فيها، خرجت الدراسة بأن التحدي املنوط بدور املؤسسات املعنية باللغة 
العربية كبري جدا، هبدف حتقيق نقلة نوعية يف املحتوى الرقمي العريب، باعتباره احلامل 

األسايس للغة يف هذا العرص.
املحور الثالث تناول الرصاع من أجل التعريب: من الدويل إىل اإلقليمي، وتضمن 
يتناول بحث  املغرب األقىص حيث  العربية وجتربة  اللغة  املدين يف خدمة  املجتمع  دور 
خدمة  يف  املدين  املجتمع  دور  األقىص«  املغرب  من  سبيل  القادر  عبد  الدكتور  األستاذ 
اللغة العربية« قضية تبدو للوهلة األوىل غري ذات صلة مبارشة بموضوع الكتاب، هي 
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قضّية الرصاع اللغوي فيام اقتبس لتسميته اقتباسا داالً عبارة »السوق اللغوي املغريب« من 
زاوية دور مؤسسات املجتمع املدين يف املنافحة عن لغة الضاّد والتصّدي ملشاريع الفرنسة 
الفرنكفونية والتدريج أو فرض الدارجة املحلية يف التعليم واإلدارة، غري أّن هذا ليس إال 
الوجه الظاهري من األمر. فإذا ما تدبّرنا القضّية يف أبعادها التارخيية احلضارية والسياسية 
اللغوية وجدنا املكّونات نفسها واآلليات ذاهتا والرهانات والتحديات التي تكاد تكون 
متطابقًة. فـ«السوق اللغوي املغريب » يف تداوله احلايل ليس إالّ امتدادا للتداول اللغوي يف 
»السوق الدولية« املعوملة حيث رصاع اإلرادات عىل أشّده يف املستويني وحيث الالعبون 
تعيش  احلصيف،  للقارئ  سيبدو  كام  فالعربّية  األطراف.  يف  كام  املركز  يف  إّياهم  هم 
التحديات نفسها يف املجالني: إثبات وجودها لغة تواصل حّية جمّهزة جتهيزا تكنولوجيا 
ثة قادرة عىل تأمني تداول ناجع للمحتويات  مواكبا للعرص، لغة ذات موارد تعبريية حُمدَّ
الفكرية والعلمية والتعليمية، لغة ُتصاغ هبا قضايا التنمية الُكربى وأداة اتصالية ومعرفية 

يواجه هبا العرب التحديات املصريية يف عامل اليوم، إلخ.
يقف الدكتور عبد القادر سبيل عىل التخوم اجلغرافية السياسية للغة العربية، عند 
العمق  بني  متوّسطا  طارق  جبل  وبينهام  واألطليس  املتوسط  ملتقى  يف  الغريب  الثغر 
لسان  انتشار  ملحمة  التاريخ شطرا عظيام من  األورويب حيث شهد  واألفق  اإلفريقي 
العرب، لُيوّصف واقعا لغوّيا اجتامعّيا راهنا متشّعب األبعاد متحّركا بعنف. مكّونات 
هذا الواقع العربّية بفصيحها وهلجاهتا املتعّددة واألمازيغية بلهجاهتا الكثرية والفرنسية 
الوافدة مع االستعامر واإلنجليزية املحمولة عىل إغواء العرصنة فضال عن بقايا اإلسبانية 
والربتغالية ويشء من اللهجات اإلفريقية. وهي مكّونات أبعاد يف رصاع لغوي عنيف 
يراه الباحث وجها من الرصاع االجتامعي داخل املغرب املرتبط إىل حّد كبري بالرصاع 

الدويل يف املنطقة وعليها.
–حسب  اجليّل  عنواهنا  قاسية،  حتدّيات  العربية  تواجه  الرصاع  هذا  خضّم  يف 
عليها  والعاملون  واألمزغة،  الفرنسة  إرادة  اخلفّي  وامتدادها  التلهيج  إرادة  الباحث- 
فئات واسعة من املجتمع املغريب مثقفون وأكاديميون فرنكفونيو اهلوى ورجال أعامل 
ومجعيات ومؤسسات مدعومة خارجّيا ومتنّفذة داخليا، ودعواها مصاحلة املجتمع مع 
»هويته املغربية« حينا وضعف مردود التعليم بالعربية الفصيحة حينا آخر واحلاجة إىل 

مواكبة العرص حينا ثالثا وهكذا..
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يف قلب هذا الرصاع يرصد الباحث جهود املجتمع املدين املغريب يف خدمة العربية 
والدفاع عنها يف عالقتها بتحّوالت الوضعية اللغوية االجتامعية باملغرب منذ االستقالل 
مؤسسات  يف  خاّصة  التعليم  يف  التعريب  قضّية  شهدهتا  التي  والتطّورات  ناحية،  من 
الدولة واملجتمع بدرجة أقّل، من ناحية ثانية. وقد اختار الباحث عّينة من مجعيتني مها: 

اجلمعية املغربية حلامية اللغة العربية؛ االئتالف الوطني لرتشيد احلقل اللغوي.
احلقيقية  بصيغتها  اإلشكالية  هذا  طرح  يف  الزمني  السبق  من  »هلام  ملا  اختارمها   
واملبارشة« ولكوهنام »تشتغالن وفق تصور ومقاربة علمية عقالنية« ما جعلهام مؤثرتني 
يف جماهلام أكثر من غريمها. فاستعرض رؤيتهام للقضية اللغوية يف املغرب وأهدافهام التي 

تتمّثل أساسا يف:
 التطوير املطرد للغة العربية عىل مستوى متنها وأدواهتا ومواردها اللغوية العرصية، 
والعمل عىل استصدار القوانني التي حتمي اللغة العربية من التجاوزات املشينة، وعىل 
إحداث مؤسسات متخصصة لتدبري شؤوهنا، وتدارس خمتلف التحديات التي تواجهها 

يف وطنها، والكشف عن املخاطر التي تتهددها.
فيه  تساهم  اللغوي،  احلقل  لرتشيد  متكامل  وطني  مرشوع  بلورة  يف  املسامهة   

فعاليات مدنية وثقافية، ومؤسسات أكاديمية وحقوقية واقتصادية وتقنية...؛
 املسامهة يف إدماج املجتمع املغريب يف املسار التنموي، ومنه اللغوي؛ إلخ.

منها  األكاديمية  اجلمعيتان،  هبا  هنضت  التي  واألنشطة  الفعاليات  أهّم  ورصد 
القرار  مع  تفاعلها  إىل  باإلضافة  وغريها  كاملعارض  والثقافية  واملؤمترات  كالندوات 
من  واجلامعات  واجلامعات  املؤسسات  مستوى  عىل  والعمل  والدستوري  السيايس 
أّنه » يتضح  أجل التمكني للغة العربية وحشد الدعم لقضيتها. وخلص من ذلك إىل 
من خالل النموذجني ...، ما جلمعيات املجتمع املدين من أدوار يف دعم اللغة العربية، 
الدولة واملؤسسات احلكومية، وما يمكن  اقرتاحية وازنة بموازاة عمل  باعتبارها قوة 
ملثل هاته اجلمعيات أن تقدمه – عرب دراسات وأبحاث وخالصات وتوصيات خمتلف 
املؤمترات واملناظرات والندوات وامللتقيات ...- من إضافة نوعية لصناع القرار، هدفها 
األسمى إقرار اللغة العربية – وفق دستور 2011 – يف خمتلف األسالك التعليمية، بام 
فيها اجلامعي، ويف كل اإلدارات واملصالح واخلدمات العمومية واخلصوصية، لنجسد 

فعليا وواقعيا – وبامللموس – انتامءنا إىل هويتنا وعروبتنا.«
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اللغوّية  للسياسات  تصّوره  عىل  تدور  التوصيات  من  بعدد  الباحث  ختم  وقد 
قوى  فيه  تعتمل  ضاغط  اجتامعي  لغوي  سياق  يف  للعربية  التمكني  أجل  من  املطلوبة 

سياسية اجتامعية لغوية مناوئة يف جانب كبري منها للغة العربية.
وأخريا يمكن القول إن هذا الكتاب حاول تلمس قضية اللغة العربية باعتبارها لغة 
مشرتكة جامعة عىل املستوى الدويل تتبوأ منزلتها يف مصاف اللغات الدولية، تكتب هبا 
اللغات،  اللغات األخرى، وترتجم منها إىل تلك  إليها وثائق  ابتداء، وترتجم  الوثائق 
استيعاب  تواجهها يف  التي  باملصطلحات، والصعوبات  تتعلق  تواجهه من قضايا  وما 
املفاهيم اجلديدة، وهو لبنة أوىل، وحماولة أولية تلفت االنتباه ألمهية االهتامم هبذا املجال 
الذي يعترب أحد املجاالت اهلامة يف هذا العرص والذي مل تلق العربية فيه االهتامم الذي 

يليق هبا. 
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نارص بن عبد اهلل الغايل
اللغة العربية لغًة للعالقات الدولية

مدخل
القطبية إىل تعدد األقطاب،  ينتقل من أحادية  اليوم إىل مشهد مستجد،  العامل  يميض 
وخيلق تكتالت وحتالفات جديدة، ويسعى لرسم جماالته احليوية، ويتقدم يف امتالك املعرفة 
القائمة عىل التكنولوجيا بفروعها كافة، واإلعالم واالتصال واملعلوماتية، وبناء القاعدة 
املعرفية التي تشمل رضورات احلياة إلقامة بنية اجتامعية صلبة حتصن املجتمعات. ولذا 
فإنه من الرضوري للمجتمع العريب السري نحو جمتمع املعرفة وتعزيز التنمية واحلفاظ عىل 

األمن القومي، وخلق فضاءات تواصلية موحدة جتعله موحدا ملواجهة األخطار. 
فالفضاء احليوي للعرب، هو الفضاء املادي واملعنوي الذي يمكن أن يتحرك فيه اإلنسان 
املقدرات.  ضمن  بالنشاط  والقيام  احلياة  إلنتاج  كلها،  العربية  الشعوب  وجمموعة  العريب 
وهي كلها يعكسها اللسان الذي يعرب عنها، وهو اللغة العربية لسان املجتمع العريب. وعىل 
الفضاءات احليوية لكل دولة، فإن صورة أخرى  هلذه  التي جتري يف  املتغريات  الرغم من 
تبدو عىل شكل تكتالت دولية  الفضاءات  االرتسام من جديد. وهذه  إىل  تعود  املجاالت 
فيها جتمعات إقليمية وأخرى غري إقليمية، تسعى إىل خلق فضاءاهتا التواصلية احليوية ضمن 

املشهد العاملي اجلديد، فتشكل خطوطا دائرية تعمل عىل خلق فضاءات تواصلية خاصة.
عىل  احليوي  التواصيل  فضائهم  لقيمة  العرب  إدراك  أمهية  احلالية  الظروف  حتتم 
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من  جيري  ما  ملجاراة  والتكتل  التعاون  من  جديدة  صيغة  وتعيني  العاملية،  اخلريطة 
تغريات سياسية واقتصادية ومرصفية وجغرافية وما يستجد من أفكار وإيديولوجيات، 
والصمود أمام النظم اجلديدة والتكتالت الكبرية واالحتكارات والرشكات الضخمة 
أداة  إىل  حيتاج  الواحد،  واملوقف  والتنظيم  والتكتل  التوحد  وهذا  للقارات.  العابرة 
أنه  موحدة للتعبري عنه، ونقل أفكاره ومعتقداته وأهدافه وغناه الفكري والثقايف، كام 
حيتاج إىل لغة تستطيع التعبري وتوصيل األفكار واستالمها ونقلها مما حيتم أمهية االلتفات 
إىل اللغة العربية كلغة قومية موحدة تعكس موقف املجتمع العريب، وتعرب عن سياسته 

وعالقاته الدولية بمجاالهتا ومستوياهتا املتعددة.
تتناول هذه الدراسة اللغة العربية  بوصفها لغًةللعالقات الدولية وعالقتها بمجتمع 
املعرفة وتأثريها  يف التنمية، وتعزيز األمن القومي يف زمن متحرك ورسيع االنتقال من 
مرحلة إىل أخرى تتمثل فيها معطيات جديدة حتمل العامل إىل خلق أوضاع مالئمة تبعا 
للمصالح التي تعمل عىل حتقيقها. إن الكيانات التي تشكل جمموع الدول املختلفة يف 
العامل ال يمكنها أن تعيش يف عزلة عن بعضها البعض، وإن كل دولة ال بد أن تكون هلا 
حركة فاعلة وتواصل لغوي مستمر يف املجتمع الدويل، من أجل التعايش االقتصادي 
املتبادلة  ينتج عنه جمموعة من السلوك والترصفات  واالجتامعي والسيايس وغريه، مما 
الدولية والتي هي جمموعة العالقات االقتصادية  بالعالقات  يف جماالت خمتلفة تسمى 
الدول،  أو منظامت  الدول  ما بني  والقانونية والدبلوماسية  والسياسية واإليديولوجية 
واحلركات  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  والقوى  األساسية  الطبقات  ومابني 

الشعبية التي تؤثر عىل الساحة الدولية.
للحديث عن اللغة العربية بوصفها لغًةللعالقات الدولية سنعمد إىل إبراز دور اللغة 
املشرتكة  اللغة  وضعية  وتتبع  الدولية،  املجتمعات  كيانات  يف  أداةقوة  كوهنا  وسلطتها 
التي تفرض نفسها عىل استخدام املجتمعات بمؤسساهتا وأفرادها. ثم سنتحدث عن 
القائم عىل املعرفة الذي تعتمد عليه  التنمية املستدامة واالقتصاد  العربية يف خلق  دور 

العالقات الدولية.

اللغة أداة لقوة العالقات الدولية
خالهلا  من  التي  والروحية  والثقافية  الفكرية  املظاهر  هي  اهلوية  إن  القول  عن  غني 



-37-
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا أو تداوهلا جتاريًا

حياته  طريقة  تعكس  التي  املالمح  أهنا  كام  املجتمعات،  من  غريه  عن  ما  جمتمع  يتميز 
تتبلور  عربها  التي  احلضارية  واملفاهيم  واملثل،  القيم،  أيضا  وهي  ومعتقداته،  وعاداته 
هو  اهلوية  هذه  لتجسيد  مظهر  أهم  ولعل  ذاته.  وتتأسس  انتامؤه،  ويتجسد  شخصيته، 
"مرآة  العامل األسايس يف تكوين األمة، وربط نفوس األفراد فهي  اللغة، كوهنا تشكل 
الشعب ومستودع تراثه وديوان أدبه وسجل مطاحمه وأحالمه وأفكاره وعواطفه، وهي 
فوق هذا وذاك رمز كيانه الروحي وعنوان وحدته وتقدمه وخزانة عاداته وتقاليده")1(. 
لذلك يتشبث كل جمتمع بلغته، وتبقى عالقة يف وعيه اجلمعي، وتصبح هي لسان وجوده، 
نتبني شخصيته  للغته  املجتمع  ومظهر متيزه، واختالفه عن اآلخر، ومن خالل توظيف 
وعن  الذات،  عن  الدفاع  يف  األبرز  الدور  للغة  يصبح  ذلك  لكل  ونتيجة  وحضارته، 

الوجود، من خالل حماولة جتسيد اهلوية، وإبراز مالحمها أمام اآلخر)2(.
فكرة أن اللغات هي أدوات للقوة هي فكرة مقبولة عىل نطاق واسع)3(. فمن جهة فإنه 
عرب التاريخ تنرش الدول لغاهتا الوطنية سواء أكان ذلك بشكل مبارش أم غري مبارش، فقد 
كان هناك وال يزال خالف لغوي يف أماكن خمتلفة من  العامل يف دول مثل بلجيكا، وكندا، 
إفريقية عديدة، ومن جهة أخرى  السابق، ويف دول  السوفيتي  واهلند، ويف دول االحتاد 
هناك ارتباط واضح بني قوة املجموعات اللغوية وانتشار لغاهتا ومكانتها .فقد انترشت 
اللغة الالتينية مع سيطرة اإلمرباطورية الرومانية، وانترشت اللغة اإلسبانية مع االستعامر 
اللغة اإلنجليزية مع  الفرنسية، وسيطرت  الثورة  الفرنسية مع  اللغة  األسباين وتوسعت 

االستعامر اإلنجليزي.
للتواصل)4(.  كأداة  العملية  قيمتها  من  أمهية  أكثر  والسلطة  اللغة  بني  الربط  اعترب 
وتؤيد العديد من نظريات العالقات الدولية خاصة أفكار البناء االجتامعي التي تطورت 
ردَةفعٍل عىل التيارات العقلية التجريبية، رضورة التعامل مع الوظيفة الرمزية للغة عند 

حتديد السياسة اللغوية والسلوك اللغوي يف العالقات الدولية.

1- بودرع، عبدالرمحن، )2004( اللغة العربية والتنميةاملعرفية، ص5
2- عيل، نبيل.)2001( العربية وحتديات العوملة. عامن: جممع اللغة العربية األردين، ،ص 79.

3- Humphrey Tonkin, Language and The United Nations: A Preliminary Review, P 10

4- Maria Luz SuaresCastineira, Language, Power And International Relations P 1103
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يربط فالسفة السياسة مثل بورديو إضافة إىل آخرين، اللغات بالسيطرة ونرش األفكار 
يف  وخصوصا  السابق  السوفيتي  االحتاد  يف  الوطنية  اللغات  سياسة  وجتّسد  املهيمنة)1(. 
الروسية لغًة عرقية لنرش األفكار  اللغة  العالقة بوضوح. فقد ُفرضت  وسط آسيا، هذه 
الرمزية  القيمة  تضاءلت  لذلك  ونتيجة  السوفيتية.  األمم  دمج  وللتأكيد عىل  السوفيتية، 
للغات الوطنية لصالح اللغة الروسية حيث إن نسبة كبرية من السكان مل يكن يستطيعون 
أن يتحدثون هبا بطالقة مما نتج عنه فقدان التوازن بني الوظائف الرمزية والتواصلية 

للغات وسط آسيا.
اللغوية والعالقات  السياسات  العالقة بني  مثاال ممتازا عىل  آسيا  تعطي قضية وسط 
اللغوية واحدة من الوجهات  الدولية فعندما سقط االحتاد السوفيتي، أصبحت اخلطط 
املهمة يف عملية بناء األمة للدول املستقلة حديثا، وكل خيار لكل سياسة لغوية خمتلفة كان 

مرتبطا بالسياسة اخلارجية البديلة.
يمكن أيضا مالحظة أمهية القوة الرمزية للغات يف سياق االحتاد األورويب، حيث إهنا 
الدولية. فحامية  البحث عن السلطة كمحرك أسايس للعالقات  التشديد عىل  تستند إىل 
الثقافات ولغاهتا هي طريقة جيدة حلامية الرغبات والتأثري عىل اجلهات الفاعلة األخرى 
يف املشهد الدويل والذي ينقلنا ملفهوم القوة الناعمة. وهذا املفهوم يمكن توظيفه كإطار 
كرفض  أخرى  أماكن  ويف  أوروبا  يف  اإلنجليزية  اللغة  اآلن  جتدها  التي  املامنعة  يرشح 

لالمربيالية الثقافية األمريكية والتي يمكن أن تفرض بالتدريج عرب اللغة اإلنجليزية. 
هذه األطر النظرية مفيدة لفهم أمهية قضية اللغة يف التكتالت السياسية والفضاءات 
كام  الفضاءات  تلك  عىل  وسلطتها  سيطرهتا  فهم  عىل  تساعد  فهي  املشرتكة.  التواصلية 
األورويب يف  االحتاد  اندماج دول  اللغة يف عملية  متحّدثا عن سلطة  بريو   اقرتح سيفن 
قوله " إّن السياسة اللغوية الدقيقة يمكن أن تعزز االندماج السيايس أو العكس، فسيطرة 
إحدى اللغات يف كتلة إقليمية يمكن أن يكون هلا نتائج عكسية حيث ترسل رسائل سلبية 

حول األهداف النهائية ملرشوع االندماج)2(" .

1- Maria Luz SuaresCastineira, Language, Power And International Relations P 1103

2- Lauridsen,K,M )2009(. National Language Policies in the era of Globalization, in 
European Journal of Language Policy,1.1. p21
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واقع لغة العالقات الدولية 
اللغة  استخدام  للعوملة  الواسعة  العمليات  ارتفاع  مع  احلالية  الظروف  فرضت  لقد 
اإلنجليزية بوصفها لغًةمشرتكة يف الرشكات التجارية الكربى يف أنحاء العامل  ولغًةللتعليم 
يف املؤسسات العليا للتعليم مما جعل من ال يمتلك  القدرة عىل احلديث باللغة اإلنجليزية 
يفقد الكثري من املميزات وحتت ضغط هذه الظروف فإنه من الصعوبة أن ترى  إمكانية 
يف  األجنبية  اللغات  تدريس  فخطط  القريب.  األمد  يف  اإلنجليزية  اللغة  سيطرة  لكبح 
تأثرت  املتميزة  وتقاليدها  الوطنية  التدريس  أنظمة  من  يتجزأ  ال  جزء  أهنا  رغم  أوروبا 
بالعمليات الواسعة للعوملة، ومن أجل ذلك، فإهنا تفضل اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية 
أوىل يف املدارس. هذا مؤكد ليس فقط بتقرير يوريدس 2012م)1(،  الذي يرى أن اللغة 
اإلنجليزية هي اللغة الوحيدة التي ُتعلم يف املدارس االبتدائية وأن الدافع األسايس لتعلم 

اللغة هو مكانتها وقيمة مردودها يف التنقل االجتامعي.
أنه يف  إىل  قاد  األمور، وهذا  وأولياء  لآلباء،  املفضلة  اإلنجليزية هي  اللغة  أصبحت 
كثري من البلدان أصبح تدريسها يف املدارس اخلاصة بدءا من عمر أصغر منه يف املدارس 
ينظر  اإلنجليزية  اللغة  أن  2012م)2(،  يف  اليوروباروميرت  تقرير  أظهر  فقد  احلكومية. 
إليها األوروبيون بأهنا اللغة األكثر فائدة للتعلم  بنسبة 67% يتبعها األملانية بنسبة %17 
هناك  أن  األول  اجتاهني:  أيضا  التقرير  يؤكد   .%14 بـ  األسبانية  وتأيت   %16 والفرنسية 
انحدارًا واضحًا يف معظم البلدان األوروبية يف عدد املواطنني األوروبيني الذين يتحدثون 
بنسبة %14  قلة  فقط  لغة جديدة.  لتعلم  دافعيتهم  أن األوروبيني ضعفت  وثانيا  لغتني، 
استمروا يف تعلم لغة يف السنتني األخريتني. وهكذا فإن الرتويج للخطط اللغوية ال يبدو 
اللغات.  متعددي  أصبحوا  الذين  األوروبيني  بنسبة  يتعلق  فيام  ملموسة  سيطرة  له  أن 
حمدودة  واهليئات  للمؤسسات  الداخلية  بالوظائف  املهتمة  املشرتكة  اللغوية  والسياسة 
أوروبا  ففي  تطبيقها،  يصعب  اللغوية  املساواة  مبادئ  أن  كام  ونطاقها  طبيعتها  يف  أيضا 
واللجنة  األورويب،  املجلس  العدل،  حمكمة  هي:،  فقط  هيئات  أربع  املثال   سبيل  عىل 

1- http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php#path. 

2-http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_

en.htm. 
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األوروبية، والربملان األورويب، حمكومة نظاما بااللتزام باللغات األربع وعرشين الرسمية  
لغات رسمية ولغات عمل لالحتاد، )املبدأ الذي تأسس يف 2003م(.

اعتامدا عىل مبدأ املساواة يف اللغات فإن البوابات االليكرتونية للمؤسسات الرسمية 
يف االحتاد األورويب ينبغي أن تكون باللغات األربع والعرشين مجيعها، غري أّن بعضها 
فقط يفعل ذلك ولكن الكثري منها ال يفعله. فبوابة االنرتنت األوروبية وبوابة االنرتنت 
البحث  بوابة  املقابل  ويف  مجيعها،  وعرشين  األربع  باللغات  متاحة  األورويب  للربملان 
وبحوث  املعلومات  تطور  خدمات  بوابة  فقط،  اإلنجليزية  باللغة  متاحة  واالخرتاع 
يف  والتعليم  التدريب  بوابة  مثل  لغات  بـ3  أخرى  بوابات  لغات،   6 بـ  كتبت  املجتمع 

اللجنة األوروبية.
يف الواقع وبعيدا عن  النيات الطيبة، نجد أّن السياسة اللغوية األوروبية تطبق بصعوبة 
حتى يف إجراءات اهليئات األوروبية. فمحكمة العدالة األوروبية تستخدم اللغة الفرنسية 
فقط بينام البنك املركزي األورويب جعل لغته الرسمية اللغة اإلنجليزية. هذا التناقض بني 
اليومي يف اهليئات الرسمية  السياسة الرسمية املعلنة والواقع هو ملمح ظاهر يف العمل 
األوروبية. ففي اللجنة األوروبية تكتب الوثائق بثالث لغات هي اإلنجليزية والفرنسية 
واألملانية، مع سيطرة واضحة للغة اإلنجليزية أما األملانية فاستخدامها رمزي يف غالب 
الرسمية  اللغات  هي  والعرشين  األربع  اللغات  أن  نقرأ  الرسمية  بوابتها  ويف  األحيان. 
اللجنة  فإن  امليزانية،  وحمدودية  الوقت  ضغوط  حتت  ولكن  الوقت  نفس  يف  والعاملة 
أعامهلا ومنشوراهتا وترتجم  والفرنسية واألملانية يف  اإلنجليزية  فقط  األوروبية تستخدم 
عددا حمدودا من الوثائق إىل باقي اللغات.  أماالربملان األورويب فيوفر ترمجة إىل عدة لغات 
حسب احتياجات أعضائه. يّتضح هكذا أّن التحدي الذي يواجه االندماج التواصيل يف 
دول االحتاد األورويب هو كيفية التواصل مع هذه املجموعات اللغوية وأنه من املستحيل 
عىل الربملان واهليئات األخرى أن تتعامل مع حاجات التواصل اليومي يف أوروبا متعددة 

اللغات ومن أجل احلاجات الواقعية فإن اللغة املشرتكة فرضت نفسها)1(.
وال تبعد وضعية اللغة املشرتكة يف األمم املتحدة كثريا عن هذا الوضع. فرغم وجود 
املتحدة  األمم  هيئات  يف  الرسمية  اللغات  تتسيد  اإلنجليزية  اللغة  فإن  رسمية  لغات 

1- Maria Luz SuaresCastineira, Language, Power And International Relations P 1101
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املختلفة وجتعل من نفسها لغة تواصل مشرتك وهو ما يمكن مالحظته يف تتبع الوضع 
اللغوي واستخدام اللغة يف األمم املتحدة وهيئاهتا املختلفة.

عندما أنشئت األمم املتحدة يف عام 1945م وحتى قبل ذلك كان هناك حاجة للغة 
لغتني مها  الدويل وعملياته. فاستخدمت عصبة األمم كام هو معروف  للحوار  مشرتكة 
الفرنسية واإلنجليزية إلنجاز أعامله. وهاتان اللغتان  اختريتا ألهنام  مستخدمتان بشكل 
واسع يف السياسة الدولية والتجارة والعلوم وتدرسان بشكل كبري يف املؤسسات الرتبوية 
عرب العامل. وغني عن القول  إن املناقشات قادت إىل توقيع معاهدة فرساي يف 1919م  
وُكتبت باللغتني اإلنجليزية والفرنسية. وتال معاهدة فرساي إنشاء عصبة األمم املتحدة  
كانت  حيث  بالرتادف  تستخدمان  فكانتا  عمل  لغتي  واإلنجليزية  الفرنسية  واختريت 
الوثائق ترتجم من إحدى اللغتني إىل اللغة األخرى. ويف هذا الوسط فإن الدبلوماسيني 
استطاعوا العمل بلغتني ونجد أن املوظفني واإلداريني يف معظم األحيان كانوا يتحدثون 

بالفرنسية يف املكتب الرئييس للمنظمة يف جنيف. 
متيزت السنوات األوىل يف األمم املتحدة بالتوّترات فيام يتعلق باستخدام اللغة وكانت 
هناك معارك رمزية خفية بني مماريس الرتمجة املتوالية وظهور جمموعة من املرتمجني الذين 
التي  األدوات  من  جديدة  تقنية  ظهور  ذلك  يف  ساعدهم  املتزامنة،  الرتمجة  يستخدمون 
تساعدهم قي ذلك كالسامعات وغرف الرتمجة)1(. وإذتنجز العمليات واألعامل اليومية 
الفرنسية  اللغتني  بني  اللغة  ثنائي  باستخدام  أسايس  بشكل  املتحدة  األمم  سكرتارية  يف 
استخدام  يف  والتفكري  التأمل  بدأ  فإنه  الرتمجة  خدمات  إىل  احلاجة  وبدون  واإلنجليزية 
أوسع للغات إضافية يف األعامل التي تأخذ صفة الرسمية مثل جلسات اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، فقد ُأقّر استخدام مخس لغات رسمية هي الفرنسية واإلنجليزية والروسية 

والصينية واإلسبانية، إضافة إىل لغتي عمل مها اإلنجليزية والفرنسية. 
منحت اللغات الرسمية يف األمم املتحدة صفة حمدودة يف شؤون األمم املتحدة، فهي 
بواسطة  اخلمس  الرسمية  اللغات  إىل  ترتجم  الوثائق  غالبية  كانت  حيث  ترمجة   لغات 
للغة  العاملة  اللغة  صفة  العامة  األمانة  منحت  1948م  عام  يف  املرتمجني.  من  فريق 
اإلسبانية ذات العدد األكرب من املتحدثني والتي يتجاوز املتحدثون هبا اللغتني الفرنسية 

1- Humphrey Tonkin, Language and The United Nations: A Preliminary Review, P 3
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واإلنجليزية، ولكن هذا التغيري مل يغري الوضع يف سكرتارية األمم املتحدة حيث استمرت 
سنة  عرشين  وبعد  فيها.  االستخدام  عىل  املسيطرتان  مها  واإلنجليزية  الفرنسية  اللغتان 
اللغة  صفة  عىل  احلصول  يف  اإلسبانية  باللغة  الروسية  اللغة  حلقت  1968م  عام  يف  أي 
املتحدة. ويف  اللغة الصينية يف عام 1973م  لغًة عاملة يف األمم  العاملة، ثم حلقت هبام 
نفس العام منحت اللغة العربية صفة اللغة الرسمية يف األمم املتحدة إضافة إىل صفة اللغة 
العاملة بحدود ضيقة  ُرفعت يف عام 1980م لتصبح لغة عاملة بصفة كاملة، ومع مرور 
الوقت وبعد منح اللغات الست صفة اللغة العاملة فإن الفوارق زالت بني صفتي اللغة 
يف  اللغوي  النظام  هذا  استمر  املتحدة.  لألمم  العامة  األمانة  يف  الرسمية  واللغة  العاملة 
األمم املتحدة أكثر من أربعني عاما حتى اآلن ومع تركيبة جملس األمن التي هي انعكاس 

للدول املنترصة يف احلرب العاملية الثانية مما جيعل التغيري صعبا للغاية.
بعيدا عن نيويورك، فإن احلالة تعترب أكثر مرونة إىل حد ما. فعىل سبيل املثال حددت 
اليونسكو لغات األمم املتحدة الست لغات عاملة فيها ،وأضافت حديثا اللغات اهلندية 
أقل  الرسمية  اللغات  وضعية  أن  من  الرغم  عىل  رسمية  لغات  والربتغالية   واإليطالية 
مكانة. ويف احتاد الربيد العاملي حددت اللغة الفرنسية لغة رسمية وأضيفت اإلنجليزية 
لغة رسمية يف االحتاد يف عام 1994م لتصبح اإلدارة يف االحتاد العاملي للربيد ثنائية اللغة. 
الست  باللغات  عام  بشكل  تنجز  العاملي  الربيد  احتاد  مطبوعات  فإن  سياسية  وكمسألة 

العاملة يف األمم املتحدة إضافة إىل الربتغالية.
اإلنجليزية  اللغة  هي  رسمية  لغات  مخس  هناك  والزراعة  األغذية  منظمة  ويف 
والفرنسية واالسبانية والعربية والصينية. واستخدام اللغة يف معظم اجتامعات منظمة 
الفاو يتحدد بناء عىل لغة املشاركني ولغة البلد الذي تعقد فيه االجتامعات وبناء عىل تقرير 
الفاو عن استخدام اللغات يف العرش سنوات املاضية فإن استخدام اللغة اإلنجليزية هو 
املسيطر عىل االجتامعات التي انعقدت يف املقر الرئيس إضافة إىل تلك التي عقدت يف 
آسيا ودول الباسفيك وأوربا، أما إفريقيا فإن الفرنسية واإلنجليزية متساوية تقريبا، ويف 
أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي،فإن اللغات الرئيسة هي األسبانيةواإلنجليزية 

أما يف الرشق األدنى وإفريقيا فإن العربية واإلنجليزية هي املستخدمة.
لقرار  التقريبي  املبارش  السبب  أن  التأكيد  ونستطيع  نفسها،  املتحدة  األمم  إىل  نعود 
نتيجة ملجموعة معينة من  األمم املتحدة باستخدام لغات بعينها وليس غريها تم اختاذه 
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الظروف التي كانت سائدة يف 1940، فالدول األكثر تأثريا وذات اللغات األكثر حتدثا 
من قبل الناس كانت هي الدول التي  اختريت لغاهتا لالستخدام يف األمم املتحدة. كام 
دوليا، وأن عدد  انتشارا  األكثر  اإلنجليزية هي  واللغة  الفرنسية  اللغة  بأن  القول  يمكن 
ثانية. كلغة  األخرى  باللغات  املتحدثني  عدد  عىل  كثريا  يتفوق  ثانية  كلغة  هبا  املتحدثني 
ونفس الطرح يمكن أن يمتد ليشمل اللغات األخرى التي  اختريت بسبب انتشارها، ولو 
عىل املستوى اإلقليمي عىل األقل. تظل احلقيقة هي أن التأثري الدويل هو السبب الرئييس 

يف حتديد اللغات  املختارة.
استخدام لغة ما يف اجلمعية العامة ويف األماكن األخرى التابعة لألمم املتحدة له عدة 
فوائد واضحة، فيام يتعلق بتوفر الوثائق ووجود خدمات الرتمجة التي توفر املعنى مبارشة. 
وإذا استطاع أعضاء وفد جهة ما أن يعرّبوا عن أنفسهم بلغاهتم فإن قدرهتم عىل اإلقناع 
تكون أكرب وعملية اختيار من يذهب لتمثيلهم تصبح أسهل كثريا. وأكثر أمهية من تلك 
االعتبارات هو املكانة املرتبطة هبذا املنح. وكلغات مشرتكة أو لغات تعارف جامعة، تبدو 
فاللغات اإلسبانية والفرنسية  أكثر أمهية من بعضها اآلخر،  املتحدة  األمم  لغات  بعض 
واإلنجليزية والعربية هي لغات لكثري من الدول األعضاء مقارنة مع اللغة الروسية التي 
تناقصت أمهيتها وضعفت بعد تفكك دول االحتاد السوفيتي وابتعادها عن موسكو، أما 
اللغة الصينية فهي لغة يتحدث هبا نسبة كبرية من الناس يف الصني ولكن دائرهتا الدولية 

تعترب حمدودة.
اللغوية واملحافظة عليهامكلف جدا وتبقى خدمات  أّن متابعة اخلدمات  املؤّكد  من 
مقارنة  العامة ومليزانيتها  للسكرتارية  املتحدة متثل جزءا مهام  األمم  والتفسري يف  الرتمجة 
بتلك اخلدمات يف االحتاد األورويب ومؤسساته املختلفة. وقد شهدت السنوات األخرية 
استخداما جيدا لعقود اخلدمات فاألمم املتحدة توظف املرتمجني التحريرين والشفويني 
بعقود قصرية يف أوقات النشاط الكثيف كام أن هناك تطورا واضحا يف استخدام الوسائل 
التكنولوجية املساعدة مثل املعاجم االليكرتونية وبرامج املرتادفات اللغوية. وبينام وفرت 
هذه التوجهات كثريا من التكاليف املادية وقادت إىل نوعية أفضل، فإن احلقيقة تظل أن 
الرتمجة التحريرية والشفوية هي أكثر فائدة للدول التي لغاهتا تستخدم يف األمم املتحدة، 
من الدول التي لغاهتا ليست من لغات األمم املتحدة. فهيمنة الواليات املتحدة يف الشؤون 
التي  التواصل  لغة  فهي  املشرتك.  التواصل  يف  قوية  أداة  اإلنجليزية  اللغة  جعل  العاملية 
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العاملية،  اإلعالم  املالية، ووسائل  والسوق  العاملية،  للدبلوماسية  الرئيسة  املفاتيح  متتلك 
وصناعة األفالم. ونتيجة لذلك فإن املعرفة اجليدة للغة اإلنجليزية هي رشط للعمل يف 
اخلدمات الدبلوماسية، وغالبا يف كل الرشكات الكربى يف العامل.ثّم إهّنا فوق ذلك لغة 
العامل املختلفة وليس فقط يف  العايل يف دول عديدة يف أنحاء  املتقدمة والتعليم  البحوث 

الدول الناطقة باللغة اإلنجليزية.
التواصل  لغة  املستخدمة يف االنرتنت، وهي  اللغات  اللغة اإلنجليزية هي أهم  إّن 
التعاون  منظمة  "إيباك"  مثل  العامل  أنحاء  يف  العاملية  واملؤسسات  املنظامت  معظم  يف 
آسيا،  دول  رشق  جنوب  و"آسيان" منظمة  والباسفيك  األسيوية،  للدول  االقتصادي 
املركزي  والبنك  األسود،  البحر  لدول  االقتصادي  التعاون  منظمة  و"الباسيك" 
األورويب. وإذا كانت اللغة اإلنجليزية مرتبطة باهليمنة والسلطة فإهّنا ليست املرة األوىل 
يف التاريخ التي خُتتار فيها لغة ما  لغًةللتواصل يف العالقات الدولية هليمنتها وسلطتها 
الرومانية  اإلمرباطورية  مهمتني  دولتني  جهتني  لغة  الالتينية  فاللغة  الغريب،  العامل  يف 
والكنيسة. وقد كانت تستخدم من القرن الثامن حتى اخلامس عرش  لغًةمشرتكة شائعة 
يف  لالنجليزية  مشاهبة  بطريقة  والرتبية  والدبلوماسية  واإلدارة  لغةللعلوم  النخبة   بني 
أخرى  إن جهات  أخرى حيث  بلغات  تدرجييا  استبدلت  الالتينية  لكن  أيامنا هذه)1(. 
حتى  عرش  اخلامس  القرن  من  مهمة  اإليطالية  فأصبحت  هيمنتها.  كرب  يف  تدرجت 
السابع عرش كلغة للثقافة والدبلوماسية، وأخريا الفرنسية من القرن الثامن عرش وحتى 
عندما  للتواصل  وحيدة  كلغة  أوروبا  ورشق  غرب  يف  نفسها  الفرنسية  فرضت  اآلن. 
أصبحت فرنسا عمالق االقتصاد والسكان واجليوش يف أوروبا، وحافظت عىل وضع 
دول  لصالح  الدولية  واجلهات  فرنسا  خرست  عندما  حتى  والثقافة  الدبلوماسية  لغة 
التطور  إبان  للتواصل  مشرتكة  لغة  كانت  العربية  واللغة  وروسيا.  أملانيا  مثل  أخرى 

الفكري للعامل اإلسالمي.
هي  تكون  أن  الفرنسية  اعتادت  األورويب  لالندماج  األوىل  سنوات  العرش  خالل 
اللغة املشرتكة منذ السبعينات، وبدأت اإلنجليزية تستخدم أكثر وأكثر وعطلت الدول 
اإلنجليزية  بني  التوازن  التسعينات  منذ  والفنلنديون  والنمساويون  االسكندينافية 

1- Maria Luz SuaresCastineira, Language, Power And International Relations P 1102
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يورباروميرت  تقرير  أوضح  للفرنسية،حيث  الشحيحة  معرفتهم  عىل  بناء  والفرنسية 
2006-2012 أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة الثانية يف أوروبا)1( .

اللغة العربية باعتبارها لغة مشرتكة للعالقات الدولية
اللغة هي املرتكز يف بناء املجتمعات، فال يمكن أن يكون هناك  جمتمع بدون لغة، 
العريب،  للمجتمع  بالنسبة  هذه  عىل  ويزيد  املجتمع،  خارج  توجد  أن  للغة  يمكن  وال 
هذا  ويربط  والعبادة.  الدين  لغة  فهي  والدين،  العربية  اللغة  بني  االرتباط  خصوصية 
وطن  وللغة  معني.  وجود  إىل  انتامء  هو  اللغة  إىل  االنتامء  وأن  الوجود،  بقضية  اللغة 
أسايس، وموطن اللغة العربية املجتمع العريب وبالد العرب، فيها حضارهتم وفكرهم 
ومنها  املختلفة،  بمستوياهتا  ومواطنتهم  تارخيهم  وفيها  املقدسة،  وأماكنهم  وثقافتهم 
العامة  العالقات  التواصل يف  لغة يف  الوطني  اللسان  استعامل  اللغوية، حيث  املواطنة 
والدولية، والتواصل بني األفراد، والتواصل عىل مستوى املؤسسات. واملواطنة اللغوية 
فضاء لغوي حيوي ممتّد تتبوأ فيه اللغة الرسمية الوطنية، النصيب األوىف، انطالقا من أن 
تربية املواطنة حتصل أوال باللغة الرسمية، وتعزيز الثقافة الوطنية بنقل املفاهيم الوطنية، 

وبث الوعي بتاريخ الوطن، وحضارته، وثقافته، وإنجازاته.
بمهّمة  تقوم  أن  وباستطاعتها  للعرب،  اجلامع  العنرص  تزال  ما  العربية  اللغة  إن 
العالقات الدولية ونقل الرسالة والتعبري عن الذات وعن اهلوية. وقد متكنت العربية من 
أن تكون اللغة األساس يف زماننا السابق، إليها جلأ العلامء، ونقلت الرتاجم، واستطاعت 
أن تثبت قدرهتا عىل الوفاء باألغراض املطلوبة والتعبري عن األفكار واملعارف املختلفة، 
واإلنتاج الفكري املتطور، وختّلقت فيها املصطلحات، ووصلت معارفها إىل احلضارات 

اإلنسانية املختلفة يف الرشق والغرب.
واللغة العربية اليوم  قادرة عىل توحيد العرب وملّ شملهم والتعبري عن هويتهم، ال 
ألهنا لغتهم القومية فقط، ولكن ألهنا لغة عبادهتم، ولغة القرآن الكريم وتراثه اإلسالمي 
الذي يمتد عرب القرون. وتظل احلقيقة، أن اللغة العربية ختتزن طاقات كبرية، اكتسبتها 

عىل مّر الزمن وأغناها اإلسالم، والرتاث الفكري واملعريف اإلنساين.

1-http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_en.htm. 
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إّن اللغة العربية قادرة عىل إعادة سلطتها عىل نقل املعارف، والتعبري عن األفكار، 
للتواصل،  لغًةرسمية  مشرتكة  الواجهة   إىل  تعود  أن  التواصل، وينبغي  وسلطتها يف 
حياة  أسباب  من  سبب  وهي  الواحد،  والتفكري  املشرتك  العريب  احلس  متتلك  ألهنا 
العريب، فهو ال يزال يشعر بالشعور نفسه، وحيتفظ باآلمال ذاهتا. فأينام توجهت يف العامل 

العريب جتد أناسا متشاهبني يف العادات، والتقاليد، والدين، واخلصوصيات والتفكري.
واالنسجاُم اللغويُّ يؤدي إىل االنسجام الثقايف والفكري واالجتامعي، والتقريِب بني 
ع والتصاُدم،  اآلراء ووجهات النظر، وُيقلِّل من حجم االختالف واالنشقاق والتصدُّ
واآلفات  األخطار  كلِّ  مواجهة  يف  الشاملة  التعبِئة  من  جوٍّ  خلٍق  عىل  يساعد  وبالتايل 
وامُلعضالت االجتامعية واالقتصادية وغريها. واملجتمع امُلنَسِجم لغويًا هو األكثُر قوًة 
تواجه  التي  املجتمعات  التنمية ال سّيام يف  قضية  وتعاُونًا يف  وتفامُهًا  وتعاُيشًا  وصالبًة 
رضورية  ُقوٌة  اللغوي  والعنرُصُ  العرص.  يف  واالنخراط  جديد  من  النهوض  حتديات 
لتعزيز املشاركة املكثَّفة يف كل جوانب التنمية وخمتلف مراحلها وَضامنٌة لنجاحها وأداة 

لتامسكها)1(.
وحدته  بارتفاع  املجتمع  وعنارص  نات  ُمكوِّ بني  والتامُسك  االنسجام  نسبُة  ترتفع 
اللغوية. وقد قامت اللغُة العربية عرب تارخيها الطويل، بدور كبري يف إحداث هذا النوع 
ُأصوهلا  اختالف  رغم  اإلسالمية  العربية  األمة  نات  ُمكوِّ بني  واالنسجام  التامُسك  من 
َفطَِن  وقد  اخلاصة.  امَلحلِّية  بلغاهتا  اإلسالمية  القوميات  من  عدٍد  واحتفاِظ  وأعراقها 
االستعامُر األورويب إىل أمهية العنرُص اللغوي يف متاُسك األمة العربية اإلسالمية، فحاوَل 
القضاَء عىل العربية الُفصحى التي هي أداُة التواصل املشرَتك بني سائر أقطار هذه األمة 

وعامُل الربط بني ماضيها وحارضها وُمستقَبلها    
بوحدة  التنمية  لنجاح  الرضورية  األُُسس  أحَد  باعتباره  االجتامعي  التامُسك  يقوى 
املجتمع من تشتت لغوي يساهم يف هلهلة نسيجه. واللغُة  بقدر ما يف  اللغة، وَيضُعف 

املشرتكة هي أهمُّ هذه اخليوط الناظِمة هلذا التامسك. 
د اللغات،  ومن الصعب حتقيق تنمية ُشمولية وهنضة علمية واقتصادية يف جمتمٍع متعدِّ
فاللغات ليست كلُّها متساويًة من حيث الوظائف التي تقوم هبا، وإن كانت متساويًة يف 

1- بودرع، عبدالرمحن، )2004(اللغة العربية والتنمية املعرفية، ص6
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نواٍح أخرى. فاللغة التي متتلك ممارسة علمية وفكرية وتقنية وتتوفَّر عىل مكتبة ضخمة 
وجتربة طويلة وخربة قرون عديدة يف التأليف والكتابة يف كل املجاالت، ال تتساوى مع 
تلك التي ال متتلك تلك املعرفة. وِمن َثمَّ فإنه ال يستطيُع أيُّ بلٍد أن يساوي بني كلَّ اللغات 
واللهجات املنترشة فيه، وأن يعطيها نفس الوظائف وأن يستخدمها مجيعا بشكل رسمي. 
فاللغات ليست عىل درجة واحدة من الكفاءة والتجربة وبالتايل ليست كلها صاحلة لتقوم 
بكل الوظائف. ويرتتَّب عىل هذه احلقيقة أن البلد يضطر لكي يأخذ من بني لغاته أقواها 
وأقدَرها عىل القيام بوظيفة التامُسك االجتامعي، والتواصل الداخيل واخلارجي والتفاهم 
بني كل فئات املجتمع، وأكثرها جتربة وتأهياًل لتكون لغَة العلم والفكر والثقافة وبسط 
لغَته  لتصبح  الصدارة  الشمولية، ويضعها يف  والتنمية  للدولة  والقانوين  اإلداري  النفوذ 
الوطنية والرسمية األوىل. أما بقية اللغات واللهجات األخرى داخل جمتمعه، فَيعهُد إليها 

بوظائف أخرى َتتناَسُب مع دورها وحجمها وأهليَّتها وطاقتها. 
بوجود وحدة  إال  الوطن  داخَل حدود  ق  يتحقَّ أن   يمكن  التامُسك  ال  أن هذا  وكام 
اللغة  لغوية، وال يمكن أن حيُدث التامسك بواسطة لغٍة أجنبية، وإنام سبيلُه الوحيُد هو 
واللغة  املجتمع.  ِوجدان  يف  رًا  جتذُّ واألكثَر  االستعامل،  حيُث  من  انتشارًا  الوطنيةاألكثَر 
متثل  التي  اللغة  وهي  وحضارية،  وثقافية  وفكرية  رمزية  محولة  للوطن  متثل  الوطنية 
التامسك الداخيل بني أقاليم ومناطق املجتمع الواحد بل الوطن العريب وهي التي تربط 
واحلضارية  واملعرفية  والثقافية  الفكرية  الدالالت  تنقل  التي  أهنا  كام  املختلفة  أجزاءه 
العالقات  ويف  الدويل  التواصل  يف  باستخدامها  تسمح  التي  وهي  اخلارج  إىل  للوطن 
الدولية. والفصحى هي لغة التامسك االجتامعي العريب وهي الوحيدة القادرة عىل القيام 
هبذا الدور، أما اللغات املحلية واللهجات فأدوارها أقل من أن تقوم بدور اللغة املشرتكة 

اجلامعة املوحدة.
وعليه فإن اللغة العربية جيب أن تعّزز لتصبح هي اللغة املشرتكة يف العالقات الدولية 
ويف  الدولية،  املخاطبات  يف  الرئيسة  التعبري  أداة  هي  وتصبح  الكبري،  العريب  للوطن 
واللقاءات  الصحافية،  املؤمترات  ويف  والنقاشات،  املؤمترات،  ويف  الرسمية،  اخلطابات 

اإلعالمية.
اللغة  أن تكون  القرار  واملعنيني برضورة  أن يكون هناك وعي لدى أصحاب  جيب 
العربية، هي اللغة التي تعكس اهلوية العربية يف املنظامت الدولية، ولدى الوفود العربية، 
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يف خطاباهتا وتصارحيها اإلعالمية. فالتعبري هبا يعطي املتحدث هبا يف خطاباته الرسمية 
ونقاشاته القدرة عىل نقل األفكار بصورة أفضل، وتعطيه يف حواره وحماوراته املهارات 
واستخدام  األهداف.  وحتقيق  اإلقناع  عىل  القدرة  وتعطيه  أفكاره،  نقل  من  متكنه  التي 
الشخصيات الرسمية والوفود املشاركة يف املناسبات الدولية اللغة العربية يمنحهم القوة 
بخلق خطوط دفاع عن أفكارهم تتمثل يف أفراد جمتمعاهتم ومؤسساهتا الرسمية ووسائل 
والتعليق  يستطيعون حتليلها  اخلطابات  لتلك  متابعتهم  إعالمها، وحمللوها، فمن خالل 

عليها وتأييدها والدفاع عن أفكارها مما يشكل قوة ينعكس تأثريها عىل اآلخر.
وتأيت أمهية اللغة العربية يف العالقات الدولية كوهنا أداة للتنمية املستدامة كام سنرى 

يف ماييل:

العربية أداة للتنمية املستدامة:
للحديث عن اللغة العربية  أداًةللتنمية  املستدامة، فإنه ينبغي لنا النظر إىل استخدامات 
اللغة من خالل مستوياهتا املختلفة، ودورها يف اقتصاد املعرفة، والعوائد االقتصادية للغة، 
ودور اللغة كمصدر ربحي، والنظر إىل توطني املعرفة من خالل اللغة، وإىل اللغة كأداة 

لنرش املعرفة بني قوى املجتمع.

املستويات املختلفة للغة
يمكننا النظر إىل اللغة وفق مستويات خمتلفة تتعلق بكوهنا لغة أم، كام يمكن النظر 
إليها كلغة ثانية، أو أجنبية، وحتت هذين املستويني ختتلف املستويات بني اللغة العامة 
التي هتدف إىل التواصل يف شؤون احلياة العامة، أو مستوى اللغة العلمية والتكنولوجية، 
املال  رأس  يف  زيادة  املستوى  هذا  ويعد  والتواصل،  لالستهالك  كونه  من  أكرب  وهو 
البرشي لألفراد واملجتمعات، حيث إنه هو املستوى الذي يؤدي إىل النمو االقتصادي. 
وهناك مستوى اللغة الوطنية الذي يتم اختياره وفق اختيار وإقرار مؤسيس رسمي بناء 

عىل اعتبارات عديدة.

اللغة واقتصاد املعرفة
أصبحت املجتمعات املعارصة جمتمعات معرفة تعتمد عىل ما يسمى اقتصاد املعرفة، 
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حيث تسعى إىل توليد املعرفة واستثامرها يف النمو االقتصادي، ويف تكوين الثروة. ومتثل 
إن  فيه حيث  اللغة دورا حموريا  االقتصاد، وتلعب  الرئيسة  هلذا  األداة  املعلومات  تقنية 
التعامل مع املعرفة يتطلب التعامل مع اللغات، وتوافر املعرفة باللغة األم أو اللغة الوطنية 
يسهل هذا التعامل. إن توليد ونقل ونرش واستثامر املعرفة يتطلب إتقان اللغة التي يتوفر 
هبا القدر األكثر من املعرفة ،وفيام يتعلق بالعربية فإن توسيع انتشار املعرفة واستثامرها لدى 
كافة طبقات األمة يتطلب التعريب وإتاحة هذه املعرفة باللغة العربية. لتصبح العربية هي 
أداة حصول املعرفة االقتصادية وتدويلها، وترتكز الوظيفة االقتصادية للغة يف استعامهلا 
بمردودية  االقتصادي  املجال  اللغة يف  فتوظيف  عالية،  بكفاءة  االقتصادية  املجاالت  يف 
عالية يعد رشطا من رشوط حتقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية، وذلك بالنظر إىل ما 
حتمله اللغة من قوى إنجازية وطاقات وظيفية كوظيفة التواصل والتبادل ووظيفة نقل 

املعرفة وتداوهلا، ووظيفة التعاون، ووظيفة التعلم، وغري ذلك من الوظائف األخرى.
والشخصيات  السياسية،  وقياداته  الرسمية،  ومؤسساته  العريب،  املجتمع  ويظل 
التنمية  يف  العربية،ودورها  اللغة  بقيمة  العميق  الوعي  إىل  بحاجة  فيه،  الفاعلة 
املستدامة،واقتصاد املعرفة، ومن ثم يف العالقات العامة والدولية، باعتبارها ركنا أساسيا 
يف بناء جمتمع املعرفة العريب، وركنا أساسيا يف نرش تكنولوجيا املعلومات للوصول إىل 
ما يعرف بمجتمع املعلومات، وباعتبارها ركنا يف العالقات الدولية القائمة عىل املصالح 
واحلضارية  الفكرية  القيم  ينقل  لن  األجنبية  باللغة  املعلومات  تداول  ألن  االقتصادية، 
يلحق  بل  املعلومات،  جمتمع  ينشىء  ولن  وحضارته،  وثقافته  املجتمع  وخصوصيات 
رأس  بأن  التأكيد  إىل  مرايايت  ويذهب  والتواصل.  االستهالك  بلغة  املستهلك  املجتمع 
كل  يف  االستثامر  عائدات  تعد  حيث  املادي،  املال  رأس  اقتصاديا  يوازي  البرشي  املال 
بالعربية هو رأس  والتكنولوجية  العلمية  اللغة  تعلم وممارسة  وإن  للنمو،  أساسا  منهام 

مال برشي، مما جيعل دور اللغة يف االقتصاد يوازي دور النقد.

العوائد االقتصادية للغة
مستوى اللغة العلمية والتكنولوجية هو أحد أهم مستويات اللغة يف وقتنا احلارض، 
واستعامله رضوري لكل القطاعات اإلنتاجية واخلدمية مثل التعليم، واإلعالم، والطب، 
وتكنولوجيا املعلومات وغريها.كام أن العائد االقتصادي لالستثامر يف إتقان هذا املستوى، 
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هو أمر مؤكد، نظرا للوظائف االقتصادية للغة، وال أدل عىل ذلك من تنبه دول العامل إىل 
الدور االقتصادي للغة، هو قيام الكثري من التكتالت االقتصادية، والسياسية، والثقافية، 
والكومنولث،  الفرانكفونية،  تكتالت  مثل  عليها،  واملبنية  اللغة،  عصبة  عىل  القائمة 
واجلامعة العربية، وإن اختلف استثامر ذلك بني تكتل وآخر. وقد عمدت عدة دول مثل 
هبا  ترتجم  وطنية  كلغة  واحدة  رسمية  لغة  اختيار  إىل  وسنغافورة  كونج  وهونج  ماليزيا 
اللغة.  هذه  اعتامد  دواعي  مقدمة  يف  االقتصادية  األهداف  وتأيت  والتكنولوجيا،  العلوم 
وجتني اللغات العاملية الكربى مثل اإلنجليزية والفرنسية عائدات اقتصادية كبرية نتيجة 
أن  العلم والتقنية، والشك  لغة  إليها كوهنا  الشديدة  للحاجة  لتعلمها، واإلقبال عليها، 
عائد يف  اللغة  ملعرفة  مما جيعل  اقتصادية عديدة.  له عوائد  ومنها،  إليها  والرتمجة  تعلمها 
عملية التجارة. ويذهب مرايايت إىل أن الدول التي تنجح يف إقناع الدول األخرى بتعلم 
لغتها من  لغتها، تربح ربحا مضاعفا، حيث تربح  بوصفها لغةاستثامر من خالل تعلم 
قبل اآلخرين، وتربح كلغة للرتمجة يف عمليات التصدير، أما اجلهة التي تستثمر يف تعلم 
اللغة األجنبية لتستورد، فهي خترس مقابل ذلك بال شك)1(. كام أن الرتمجة أو تعلم اللغة 
هو  الوطنية،  األم  باللغة  املجتمع  يف  والتكنولوجيا  العلم  لغة  انتشار  عدم  مع  األجنبية، 

شبيه باالستثامر لصالح الدول األجنبية املستورد منها. 
عملية  يف  األصول  من  اللغة  وهو  حيملها  الذي  ووعاؤها  املعرفة  أصبحت  وقد 
يف  بام  املختلفة  بمستوياهتا  الوطنية  اللغة  تؤثر  حيث  البرشي،  املال  رأس  يف  االستثامر 
وقد  لألمة.  واالجتامعي  االقتصادي  التكامل  يف  والتكنولوجية  العلمية  اللغة  ذلك 
أثبتت الدراسات)2(  أن اللغة العلمية متثل  رأسامل برشيا، حيث دلت اإلحصائيات أن 
دخل وحيدي اللغة يف كندا متساو وسطيا، لتساوي مستواهم العلمي والتكنولوجي، 
أما دخل ثنائي اللغة )اإلنجليزية والفرنسية( فإنه يزيد وسطيا 6%. كام أن نقصان انتشار 
املعرفة العلمية هو خسارة اقتصادية،كام هو احلال يف جمتمعنا العريب الذي ال يزال يرى 
أن اإلنجليزية والفرنسية مها لغتا املعرفة العلمية مما جيعل تدريسها يف التعليم العايل يكاد 
يكون حرصا عىل هاتني اللغتني، وال أدل عىل ارتباط التكامل االقتصادي واالجتامعي 

1- مرايايت، حممد. اللغة والتنمية املستدامة. مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل، ص 55
2- مرايايت، حممد. اللغة والتنمية املستدامة. مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل،  ص 63
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االقتصادي  املستوى  األمريكية يف حتسني  املتحدة  الواليات  العلمية من فشل  باملعرفة 
السعي إىل  اللغة اإلنجليزية دون  للمكسيكيني األمريكيني، حيث سعت إىل تعليمهم 

نرش املعرفة العلمية والتكنولوجية بينهم.
من  ومتيزها  لذلك،  لصالحيتها  والتقنية،  للعلم  لغة  تكون  ألن  أهل  لغة  والعربية 
حيث صالحية بنيتها وغنى مفرداهتا، وتارخيها املمتد ثقافيا وحضاريا، وكثرة متحدثيها 
لغة  اعتامدها  فقط  ينقصها  املتحدة،  األمم  يف  الرسمية  الست  اللغات  إحدى  وكوهنا 
ويعتمدها  إليها،  وترتجم  التعليم،   مراحل  كل  يف  العلوم  هبا  تدّرس  والتقنية،  للعلم 
السياسيون، واملؤسسات الرسمية املعنية،  واملسؤولونوأصحاب القرار، يف العالقات 

الدولية. 

اللغة وتوطني املعرفة
املعتمدة  القائمة  التكتالت  ملواجهة  اإلقليمية،  التجمعات  نحو  التوجه  نلحظ 
عىل االقتصاد، وهذا يتطلب دعم اللغة وتوحيدها وتأكيد سيادهتا وخدمتها جتهيزا 
املوحدة  هويتها  عن  والتعبري  التجمعات  تلك  شخصية  لعكس  وإنتاجا،  وترمجة 
اإلقليمية،  وجتمعاته  العريب  الوطن  بلغة  االهتامم  يتطلب  وهذا  القوة،  وإعطائها 
واالعتناء بالرتمجة العلمية والتكنولوجية، وبتعليم الطب والعلوم باللغة العربية يف 
مجيع الدول العربية، للتوجه نحو اقتصاد عريب معريف، والستثامر عائدات اقتصادية 
ويعد  العربية.  اإلقليمية  للتجمعات  مشرتكة  عربية  لغة  وجود  عن  عائدة  كبرية 
واالقتصادي  البرشي  النمو  لتحقيق  أساسيا  عالية  بكفاءة  العربية  اللغة  استعامل 
العربية  اللغة  ألن  واالجتامعية،  االقتصادية  التنمية  عملية  يف  ورضوريا  والسيايس، 
توفر تبادل املعرفة واخلربة ونقلها بني أفراد املجتمع العريب ومؤسساته. واللغة العربية 
األصول  تبادل  حتقق  توفر  والتكنولوجيا  العلم  منظومة  أجزاء  بني  تواصلية  وسيلة 
العلمية  العربية  العربية للغة  العاملة  القوى  إتقان  املادية يف االقتصاد، كام حيقق  غري 
والتكنولوجية، نقل التكنولوجيا للمجتمع من املنابع العاملية هلا، كام أن العمل املنتج 
والفعال يف كل ميادين اإلبداع حيتاج إىل لغة علمية وتكنولوجية حية. والعمل من 
إىل  يؤدي  الذي  املشرتك،  والعمل  التعاون،  إىل  يقود  العربية  اللغة  استعامل  خالل 
زيادة دخل اجلميع. كام أن استخدام العربية هلذه الوظيفة، وتعلم العلم والتكنولوجيا 
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هبا، والتدرب عليها بواسطتها، حيول هذه املعرفة إىل خربات وإىل أفعال ومنتجات 
وخدمات يتداوهلا املجتمع ويستفيد منها.

وقد نادى مرشوع النهوض باللغة العربية نحو جمتمع املعرفة بدعم التنمية االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية يف الدول العربية استنادا إىل دور اللغة األم يف خلق ودعم جمتمع 
واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  عىل  اللغوي  الضعف  تأثري  بتدارك  وطالب  املعرفة، 
تساهم  إهنا  املستدامة من حيث  البرشية  التنمية  العربية هي من أسس  فاللغة  والثقافية. 
القدرات  املعارف واملهارات، كام تساهم يف استخدام هذه  القدرات وتطوير  يف تكوين 
بشكل فعال يف النشاطات الثقافية واالجتامعية والسياسية، كام أهنا تساهم يف بلوغ الرفاه 

البرشي)1(. 
كام نادى بتطوير لغتنا العربية واالعتزاز هبا وتوطني مقومات جمتمع املعرفة واقتصادها 
الثقافية  وجوهها  يف  الشاملة  بالتنمية  اللغة  اقرتان  عىل  اإلحلاح  وكذلك  بواسطتها. 
سائر  يف  االسرتاتيجية  للرهانات  أداة  جيعلها  بام  واالجتامعية،  والرتبوية  واالقتصادية 
اإلنامئية  واألهداف  البرشية  التنمية  تقارير  خمتلف  اليوم  تقّره  الذي  باملعنى  املجتمعات 

ألهم املنظامت الدولية والوكاالت املتخصصة ذات الصلة.
إّن النمو احلضاري يتوّقف بال شّك عىل وجود لغة وطنية حتمل املعرفة وقادرة عىل 
ينمو  الذي  املعريف  الرأسامل  حتمل  مثلام  واجلهات  لألفراد  وإيصاهلا  وتنويعها  تبسيطها 
بفعل نمو التعليم، واللغة العربية هي القادرة عىل تعميم التعليم وإنتاج املعرفة، ونقلها، 
املعرفية  والتنمية  وهويته.  املجتمع  أصالة  عىل  حتافظ  التي  وهي  وتوطينها،  وتبسيطها، 
خصائصه،  فتحمل  ولسانه،  بلغته،  وتنترش  املجتمع  رحم  من  تنبع  التي  هي  احلقيقية 

وخصوصياته. 
متثلها،  ثم  ومن  جيد،  بشكل  استيعاهبا  ينبغي  فإنه  جيد،  بشكل  املعرفة  ولتتوطن 
ولكي يتم ذلك، فإنه ال بد من صياغة تلك املعرفة، ومن ثم نقلها باللغة الوطنية، التي 
هي العربية يف سياقنا هذا، التي حيس هبا الفرد العريب، وحيسن فهمها، واستخدامها، 
والتقنية ال  العلوم  استيعاب  أن  والدراسات  البحوث  دلت  وقد  وفيها.  هبا  واإلبداع 

1- املبخوت، شكري وآخرون، السياسة اللغوية القومية للغة العربية. املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم. ص17
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يتم بالشكل العميق، إال  بتلقني هذه العلوم والتقنيات باللغة الوطنية يف كل مراحل 
التعليم حتى التعليم العايل. وهذا ما اعتمدته الدول األخرى، حيث عمدت إىل لغتها 
روسيا،  الدول،  هذه  مقدمة  ويف  املعرفة،  ولتوطني  الشاملة،  التنمية  لتحقيق  الوطنية 
وأملانيا، والدنامرك، وإسبانيا، والربتغال، وإيطاليا، وفرنسا،واليابان، والصني،وكوريا 
اجلنوبية، وغريها من الدول. أما فيام يتعلق باللغة العربية فإن دورها يف النهضة العلمية 
والفني والروحي  العلمي والفكري واألديب  فالتقدم  الدول،  كان سابقا ملراحل هذه 
الذي حصل يف تاريخ حضارتنا العربية اإلسالمية خالل مراحل ازدهارها، محلته اللغة 
العربية وعربت عنه، ومل تكن تلك احلضارة لتصل إىل مرحلة توطني املعرفة أوال ثم 
مرحلة اإلبداع، واإلنتاج املعريف تاليا، إال بعد مرحلة اهلضم، واالستيعاب، للمعارف 
والدراسة  باالستيعاب  األصلية.   املحلية  الثقافة  عنارص  مع  تفاعلت  التي  املستوردة 
للغة  ليأيت بعد ذلك دور اإلبداع واإلنتاج بفضل فهم اجلميع  والفهم بشكل عميق، 
العربية املستخدمة يف النقل واإلنتاج. ولنا يف الطب مثال عىل العلوم التي نقلت ومن 
ثّم،  اسُتوعبت، ثم وصلت إىل مرحلة اإلبداع، حيث نقلت يف املرحلة األوىل، كتب 
ورشحها  وتعلمها  دراستها  عىل  الناس  وانكّب  العربية،  إىل  وغريهم  اليونان  أطباء 
وفهمها مدة من الزمن، وأتاحت العربية لغة املجتمع العريب انتشار تلك العلوم للعموم 
وللمهتمني، ثم بعد  مدةمن الدراسة واالستيعاب جاءت مرحلة اإلنتاج واإلبداع التي 
أخرجت مشاهري األطباء كابن سينا، وابن رشد، والرازي وابن اجلزار وغريهم ممن 
حتى  األوروبية  ومنها  واجلامعات  املعاهد  يف  تدرس  مراجع  وأعامهلم  كتبهم  غدت 

وقت قريب.
واملسلمني،  العرب  بني  واسعا  انتشارا  الطب  لعلم  العربية  استخدام  أتاح  ولقد 
أبناء هذه األمة أو من  فلقد سامهت معرفة املجتمع بالعربية يف إتاحة هذا العلم لكل 
يستعمل لغتها وعظمت االستفادة  منه بني سائر الطبقات االجتامعية وأصبح كثري من 
فروع الطب من املعارف الشعبية التي يتداوهلا الناس، بفضل إتاحته بلغتهم وسيطرهتم 
باللغات  يدرس  الطب  وأصبح  احلال  تغري  عندما  ولكن  ومفرداته.  مصطلحاته  عىل 
نطاق  يف  حمصورة  أصبحت  املعرفة  فإن  أجنبية،  واملصادر  املراجع  وغدت  األجنبية، 
ضيق ينحرص يف املتخصصني. وهو أمر ساهم يف عدم نرش هذه املعارف وثقافتها بني 
أفراد املجتمع حيث إنه يكتب وينقل بلغة غري لغتهم التي جييدوهنا، وهو الشك يسبب 
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التنمية يف هذا القطاع. وعليه يمكننا  التأخر عن املشاركة يف جماالت  خسارة كبرية يف 
القول بأن استعامل اللغة بمردود جيد وكفاءة عالية يعّد أساسا لتحقيق النمو، ورضوريا 
التنمية بكل فروعها االقتصادية واالجتامعية والثقافية، حيث إهنا توفر نقل  يف عملية 
وتبادل املعرفة واخلربة بني أفراد املجتمع ومؤسساته، وهي وسيلة التواصل بني أجزاء 
نقل  حيقق  والتكنولوجية  العلمية  للغة  العاملة  القوى  إتقان  أن  كام  املعرفية.  املنظومة 
التكنولوجيا للمجتمع من املنابع العاملية هلا، واللغة الوطنية املنترشة بني أفراد املجتمع 
إىل  يقود  الذي  والفعال،  املنتج  املشرتك  والعمل  التعاون  يف  تساهم  بينهم،  واملتداولة 
التعاون واإلبداع، مما يعود يف مرحلة الحقة إىل جعل هذه اللغة لتصبح لغة وظيفية،  
بتعّلم العلم والتكنولوجيا والتدرب عليها هبا مما جيعل هذه املعرفة تتحول إىل خربات 

وإىل أفعال ومنتجات وخدمات.

اللغة أداة للمعرفة بني القوى العاملة
األصول  ودور  قيمة  تزداد  املعرفة  عىل  القائم  االقتصاد  إىل  املجتمعات  حتول  مع 
املعرفية غري املادية، ويبقى التقدم التقني غري كاف يف اقتصاد املعرفة)1(، حيث إن النمو 
االقتصادي الفعال يرتبط ارتباطا مبارشا باملستوى العلمي والتكنولوجي للقوى العاملة 
العاملة  القوى  العريب، ألن  للنمو االقتصادي يف عاملنا  التوجه هو احلل  فيه، ومثل هذا 
التي  العربية،  العلم والتقنية بلغتها  العربية ضعيفة املعرفة وينقصها اإلطالع عىل قضايا 
هي اللغة الوطنية املستخدمة بني أفراد املجتمع. وهو أمر يبني أمهية الدور الذي تنهض 
به اللغة العلمية والتكنولوجية للقوى العاملة العربية، وأمهية تعليم العلوم والتكنولوجيا 
والتكنولوجية، وهو مؤرش ألحد عوامل  العلمية  املجاالت  العربية، والرتمجة يف  باللغة 
البرشية  بالتنمية  إال  تتم  ال  التنمية  عملية  إن  حيث  احلايل.  العريب  االقتصادي  إخفاق 
وهذا  معرفته،  وخاصة  لإلنسان،  الصحيح  االستثامر  دون  تتحقق  ال  وهذه  املستدامة، 

بدوره يفيض إىل لغته العلمية والتكنولوجية.
وعندما تستخدم التكنولوجيا واملعرفة يف املجتمع العريب استخداما فعاال، من قبل 
املجتمع، وتصبح  املعرفة ستنترش يف  فإن هذه  املجتمع،  العاملة وبواسطة كامل  القوى 

1- مرايايت، حممد. اللغة والتنمية املستدامة. مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل، ص58
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متأصلة فيه، وستصبح إحدى سامته، لكن ال يمكن  ذلك إال من خالل اللغة الوطنية 
الرسمية التي هي اللغة العربية، وبالتايل سنصل إىل ما يسمى بمجتمع املعرفة. 

تبقى القاعدة أن تعلم اللغة العلمية والتكنولوجية من قبل الفرد، يؤدي إىل زيادة يف 
عدد األفراد الذين يعرفوهنا، وتعم الفائدة االقتصادية، فكلام زاد عدد من يعرف اللغة 
العلمية ويمتلك أرسارها املعرفية، زادت الفائدة عىل اجلميع، وكلام انترش تعلم العلم 
والتكنولوجيا باللغة الوطنية، وزادت الرتمجة إىل اللغة الوطنية، زادت الفائدة وعمت 
عىل املجتمع ككل، وباملقابل فإن عدم نرش لغة العلم والتكنولوجيا يف املجتمع، يؤدي 
وسيلتها،  والرتمجة  التكنولوجيا،  اكتساب  وعاء  هي  فاللغة  كله.  املجتمع  خسارة  إىل 
ثم  وتوطينها  التكنولوجيا  نقل  عىل  تشتمل  التكنولوجيا  اكتساب  عملية  إن  حيث 
العلوم والتكنولوجيا، وتعليمها لألفراد  توليدها، ومن وسائل هذا االكتساب ترمجة 

والقوى العاملة بلغتهم التي هي اللغة الوطنية األم.
باللغة  العلوم والتكنولوجيا  تعليم  املعرفة، أصبح  التوجه نحو جمتمع  فإنه مع  وأخريا 
هلا  جوهرية،  مسألة  هلا،  الشعب  وأفراد  العربية  العاملة  القوى  استعامل  هبدف  العربية 
دور فاعل يف النمو احلقيقي لالقتصاد العريب، ويف حتوله من اقتصاد ريعي متواكل علميا 
وتكنولوجيا، إىل اقتصاد ينمو نموا مستداما، مع إحراز قيمة مضاعفة عالية، مع التأكيد عىل 
املعرفة،  نحو جمتمع  للتوجه  العربية  الدول  التي تضعها  الكبرية  اجلهود واالستثامرات  أن 
للفرد  العربية  باللغة  العلمية والتكنولوجية  للمعرفة  إتاحة  يرافقها  إذا مل  لن تكون جمدية، 

العريب. 
فإذا سلمنا بأمهية اللغة العربية لغة مشرتكة للتنمية املستدامة واقتصاد املعرفة، أدركنا 
قيمة استثامرها لغة للعرب يف عالقاهتم الدولية، حيث إن مرتكز العالقات الدولية هو 
وما  القضايا  تلك  مناقشة  يف  العربية  اللغة  استخدام  أمهّية  يؤكد  مما  والتنمية،  االقتصاد 

يتفرع عنها أو يتقاطع معها يف املحافل الدولية.

مظاهر استخدام العربية يف العالقات الدولية
اللغة الرسمية للخطاب العريب يف املحافل الدولية

نشأت العديد من التكتالت والتنظيامت الدولية عىل أساس لغوي مثل اجلامعة 
العربية وآسيان...إلخ وشجعت العديد من التنظيامت الدولية التعدد اللغوي عىل 



-56-
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا أو تداوهلا جتاريًا

املجتمعية  واخلصوصية  احلضارية  اهلوية  يعكس  الذي  األسايس  املعرب  أنه  أساس 
تكون  أن  يف  التوجه  هذا  استثامر  وينبغي  املتحدة،  واألمم  األورويب  االحتاد  مثل 
العربية هي لغة اخلطاب العريب بالنسبة للدول العربية وعالقاهتا الدولية ووفودها 
الرسمية يف املنظامت الدولية لتصبح العربية هي لغة اخلطاب الرسمي ولغة الندوات 
منها  اإلعالمية  أنواعها  بشتى  واملؤمترات  اإلعالمية،  والترصحيات  الصحفية، 
والفكرية واملعرفية، واالقتصادية والسياسية، كام أهنا ينبغي أن تكون لغة النقاشات 
واملناقشات وما وراء الكواليس. فدفعها يف هذا االجتاه يثمر يف نقل رسالة املجتمع 
وغناه  بإرثه  ويربطه  مستخدمها  هوية  ويعزز  احلضارية،  بأبعادها  كاملة  العريب 
واستخدام  اآلخر.  أمام  هيبته  ويعكس  العبارة،  هلذه  الشامل  باملعنى  احلضاري 
العربية لغة للخطاب العريب يف تلك املوضوعات جيعل  اآلخريتعامل مع لغة حتمل 
الكامل،  العربية بمحتواها  يؤثر  يف استقباله للرسالة  أبعاد جمتمعها وحضارته مما 

وعىل ردوده وأفعاله ومواقفه.

لغة الوثائق الرسمية
إضافة إىل لغة اخلطاب يشمل استخدام العربية يف العالقات الدولية تقديم الوثائق 
الرسمية الدولية بالعربية وكذلك املستندات والتقارير التي تقدم عن األنشطة واهليئات 
واملراكز، وكذلك يف عملية استالم الوثائق األخرى ينبغي ترمجتها إىل العربية والتعامل 
معها كنصوص عربية يفهم حمتواها يف سياق عريب  وُيقّيم وُيعامل ضمن هذا السياق)1(. 
الدولية  املنظامت  الدولية وجزء أسايس من عمل  العالقات  والتوثيق ركن أسايس يف 
وهتيئته  املنحى  هذا  استثامر  من  والبد  عملها  وجماالت  أنشطتها  كافة  يف  عليه  تعتمد 

للعربية إنشاء من اجلانب العريب، أو استقباال من اجلانب الدويل.
لغة الرتمجة

أعامهلا،  كافة  يف  والتحريري  الشفوي  بشقيها  الرتمجة  عىل  الدولية  املنظامت  تعتمد 
هذه  توظف  أن  وينبغي  العربية  للرتمجة  أقسام  بوجود  الدولية  املنظامت  غالبية  وحتفل 
الرتمجة يف خدمة العربية لغة للعالقات الدولية، فالرتمجة الشفوية تنقل جوانب اخلطاب 

1- كروم،أمحد، الوثائق العربية يف املنّظامت الدولية بني التحرير والرتمجة.ص 5
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تنقل  التحريرية  والرتمجة  أيضا.  والعكس  األخرى،  اللغات  إىل  العربية  من  الشفوي 
اخلطاب املكتوب بوثائقه ومستنداته وتقاريره وما إىل ذلك وهي كلها أدوات لتقديم 

العربية باعتبارها لغة للعالقات الدولية ينبغي استثامرها يف هذا االجتاه.

لغة البوابات الشبكية الرسمية
املبادئ  أحد  واعتبارها  اللغوي  للتنوع  املتحدة  األمم  منظمة  دعم  من  انطالقا 
لغاهتا  من  نسخ  وإصدار  اللغوية  التعددية  تشجيع  إىل  عمدت   عملها،  يف  األساسية 
الرسمية لبوابات منظامهتا وهيئاهتا الرسمية. وبوصف العربية إحدى اللغات الرسمية 
الست لألمم املتحدة فإن تلك البوابات اإلليكرتونية للمنظامت الدولية أصدرت نسخة 
هلا باللغة العربية، وإن كان حمتوى تلك البوابات ال يزال دون املستوى املطلوب)1(، فإهنا 
الدولية، واالستفادة  العالقات  العربية من خالهلا واستثامرها يف  لتقديم  فرصة مواتية 

منها يف تطوير العربية وتنميتها.

خامتة
الرمز اللغوي يف عالقته مع السلطة يعترب أكثر أمهية من التواصل، حيث إنه مرتبط 
بالسيطرة ونرش األفكار املهيمنة، األمر الذي يؤيد التعامل مع الوظيفة الرمزية عند 
حتديد السلوك اللغوي يف العالقات الدولية. وهو ما يؤكده واقع اللغة يف العالقات 
الدولية، فرغم إقرار مبدأ املساواة اللغوية، وحق التنوع اللغوي، وتشجيع التعددية، 
يف األمم املتحدة واالحتاد األورويب، إال أن لغة واحدة فرضت هيمنتها وسيطرهتا 
من  الدراسة  وأوضحت  الدولية.  واهليئات  املنظامت  يف  اللغوي  االستخدام  عىل 
خالل بسط النسب اإلحصائية أن اللغة اإلنجليزية فرضت نفسها عىل االستخدام 
اللغوي ليس يف دول االحتاد األورويب فحسب، بل تعدته إىل املؤسسات األوروبية 
نفسها، حيث سيطرت اللغة اإلنجليزية كلغة جامعة مشرتكة Lingua franca  رغم 
اعتامد لغات دول االحتاد األورويب األربع وعرشين لغات رسمية لالحتاد عىل قدر 

املساواة. 

1- الغايل، نارص ونرسين بدور، اللغة العربية يف املواقع اإللكرتونية الرسمية للمنظامت الدوليةص210
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سلطة  من  حتمله  وما  العريب،  للمجتمع  جامعة  سامت  من  حتمله  بام  العربية  واللغة 
ولدورها يف  للتنمية،  أساس  باعتباره  االجتامعي  أداةللتامسك  من  متثله  وبام  للتواصل،  
ومردود  اقتصادية،  عوائد  وهلا  وتنترش،  املعرفة  خالهلا  من  تتوطن  املعرفة،  اقتصاد  نرش 
ربحي كبري، ينبغي إدراك دورها باعتبارها التنويعة اللغوية الناقلة للفضاء احليوي العريب، 
للتعبري  وأداة  والفكرية،  والثقافية،  االجتامعية،  وقيمه  وخصوصيته،  هويته،  عن  املعربة 

عن استثامراته االقتصادية وكياناته السياسية. 
لذا ينبغي استخدامها لغة للعالقات الدولية بشتى مظاهر هذا االستخدام لتكون لغة 
رسمية للخطاب العريب يف املحافل الدولية، ولغة للوثائق الرسمية، و ركنا يف الرتمجة من 
وإّن هذا  الدولية.  واهليئات  املنظامت  الرسمية يف  الشبكية  البوابات  وإليها، ويف  العربية 
أبعاده  العربية يف  باللغة  النهوض  احلقيقي، سياق  يدرك يف سياقه  أن  ينبغي  االستخدام 

اللغوية والسياسية واالقتصادية واملعرفية.
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الوثائق العربية يف املنّظمات الدولية بني التحرير والرتجمة
منظمة الأمم املتحدة اأمنوذجا

أ.د. أمحد كـروم

املقدمة: 
من  الدولية،  املنظامت  يف  وترمجتها  حتريرها  وطرق  العربية  الوثائق  موضوع  يعترب 
املواضيع التي يعتمد عليها يف رصد حيوية اللغة العربية ومقياس تفاعلها مع املحيط 
نها  العاملي، باعتبارها لغة إنسانية ولغة عمل قادرة عىل نقل األفكار احلضارية التي تتضمَّ

الوثائق التي تصدرها املنظامت الدولية رسميا إىل كافة شعوب العامل. 
وقد اختار هذا البحث منظمة األمم املتحدة أنموذجا للحالة املدروسة؛ لكوهنا من 
املنظامت الدولية التي تضم يف عضويتها مجيع دول العامل املستقلة تقريبًا، وكوهنا تضمُّ 
َسات فكرية تابعة كمنظمة الرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة  وكاالت متخصصة، ومؤسَّ
دخلت  وقد  الدولية.  العمل  ومنظمة  العاملية،  الصحة  ومنظمة  والزراعة،  األغذية 
الوثائق العربية هلذه املنظمة رسميا منذ دخول اللغة العربية إليها يف بداية السبعينات من 
القرن املايض فأصبحت منذ ذلك احلني لغة عمل يف التحدث الرسمي للوفود العربية، 

ولغة ترمجة وحترير تصدر هبا الوثائق الرسمية.
كام اعتمد البحث عىل حماور نظرية ونامذج تطبيقية يف الكشف عن دور هذه الوثائق 
يف الرتمجة والّتحرير، معتمدا املنهج الوصفي املقارن يف الوقوف عىل طبعية هذه الوثائق 
يف منظمة األمم املتحدة، وطبيعة تصنيفها، وطبيعة مصطلحاهتا املستعملة يف الرتمجة، 
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التي  التحديات  وطبيعة  األخرى،  اللغات  إىل  ونقلها  نرشها  لطرق  اللغوية  والتغطية 
املنظامت  داخل  العمل  مستوى  يف  سواء  األخرى  باللغات  ذلك  ومقارنة  تواجهها، 
وتقنياته  بعلومه  العرص  متطلبات  ومالحقة  الرقمية  املعرفة  مستوى  يف  أو  الدولية، 

وحاجة السوق العاملي الذي يقتيض مهارات لغوية عالية. 
املنظامت  يف  العربية  اللغة  بواقع  اعتنت  التي  األبحاث  انعدام  من  الرغم  وعىل 
الدولية، وغياب أدبيات البحث التي ترصد الفرضيات الكربى ملرشوع الوثائق العربية 
يف املنظامت الدولية، فإن هذا العمل يعترب إسهاما جديدا يف الدعوة إىل العناية بدراسة 
البيئة املثالية لوثائق اللغة العربية وحركة ترمجتها وحتريرها يف هذه املنظامت، والدعوة 
إىل دعم جتربتها مؤسساتيا، واالسترشاف إىل رؤية عربية متعاونة من أجل االنخراط يف 
تعزيز ضوابط التنوع اللغوي وانحسار االنقراض اللغوي الذي أصبح هيدد العديد من 

األلسن يف احلارض واملستقبل. 

 أوال: الوثائق العربية وطبيعة تصنيفها يف منظمة األمم املتحدة
1- أمهية الوثائق يف الرتاث اللغوي

أو  جملدات  أو   Codex أوراق  جمموعة  أو  الورقة   document وثيقة  لفظ  يعني   
سجالت Registers. سواء كانت مطبوعة أو خمطوطة، تتضمن األنشطة التي تقوم هبا 
هيئة أو مؤسسة رسمية أو غري رسمية بلغة معينة، تعرّب عن نشاطها، وتراكم البيانات 

واملعلومات اخلاصة هبا.)1(
وقد عّرفها معجم املصطلحات األرشيفية بأهنا عبارة عن وحدة أرشيفية غري قابلة 

للتجزئة، وإنتاج فكري ينتجه املتكلم ويضعه يف خدمة املستفيد مبارشة.)2(
التي  والبيانات  للمعلومات  مصدر  أو  وعاء  أهنا  املعنى؛  هبذا  الوثيقة  دور  فيكون 
اللغوي يف تعبريه عن موضوع خاص كالقيم واألعراف والقوانني،  النشاط  يتضمنها 

بحث  السعودية.  العربية  اململكة  يف  اإلداري  التوثيق  إبراهيم.  فهد  العسكر،  كتبه  ما  إىل  يرجع   -1
تطبيعي عىل األجهزة املعنية بالوثائق. الرياض معهد اإلدارة، 1987م. ص 22.

2- فالن، بيتز )ترمجة غسان منري سنو( معجم املصطلحات األرشيفية: إنجليزي / عريب طبعة منقحة، 
بريوت: الدار العربية للعلوم، 1990م، ص 71.
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االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية من خالل املادة التي تنقلها هذه الوثيقة يف 
رات ثقافية، أو يوميَّات خاصة،  شكل تقارير، أو أوراق عمل، أو أعامل علمية، أو مقرَّ

أو منشورات أو غريها. 
وقد أصبحت احلاجة ماسة إىل فهم هذا اإلنتاج املعريف وبيان دوره يف خدمة اللغة، 
حتقيق  يف  دور  هلا  التي  والتخاطبية  اإلنسانية  وأبعادها  املتزايد  نشاطها  عن  والكشف 

التعاون، وتعزيز التنسيق يف املواقف بني دول العامل. 
وقد اعرتفت منظمة األمم املتحدة هبذين البعدين فأقرت يف دورهتا الثامنة والعرشين 
) 18 كانون األول/ ديسمرب 1973( القرار 3190 )د-28( بأمهية »اللغة العربية يف 
احلفاظ عىل احلضارة والثقافة اإلنسانية ونرشها،« و»اعتبار اللغة العربية لغة عمل يف 

اجلمعية العامة واهليئات الفرعية التابعــة هلا«.)1(
العاملي،  والتواصل  اإلنساين  النشاط  حتقيق  يف  العربية  اللغة  بدور  اعرتاف  وهو   
احلضور  لغة  من  املتحدة  األمم  منظمة  يف  الفعيل  بانتقاهلا  واعرتاف  الدويل.  والوئام 
اإلنساين  الشعور  حترتم  عمل  لغة  إىل  املايض  القرن  من  اخلمسينات  قبل  واملالحظة 

العاملي وتتفاعل مع معطياته الكونية واحلضارية)2(. 
وتنفيذًا هلذا القرار وغريه من القرارات الدولية األخرى)3( أنشئت هياكل تنظيمية 
التحريريـة  للرتمجـة  أقسـام  ومنها؛  املتحدة  األمم  منظمة  يف  العربية  الوثائق  خلدمة 
والشفوية للوثائق العربية يف جنيف وفيينا. كام أنشئ قسامن للرتمجة التحريرية العربية 
يف اللجنة االقتصادية لغرب آسيا ومقّرها حاليا بريوت، واللجنة االقتصادية ألفريقيا 

ومقّرها أديس أبابا.

1- Sayed Atia Abul Naga  L›arabe Aux Nations Unies Bulletin d›études orientales T. 29 
Mélanges Offerts A Henri La oust. Volume premier )1977( pp. 16-

2- رشدي أمحد طعيمه : »نحو أداة موضوعية لتقويم كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا«، 
املجلة العربية للدراسات اللغوية، معهد اخلرطوم الدويل، املجلد األول العدد الثاين، فرباير 1983م

3- يرجع إىل قرارات األمم املتحدة ومنها؛ القرار 226/34 املؤرخ يف 20 كانون األول/ ديسمرب 
.1979

Resolutions and Decisions Adopted by the General Assembly During Its... Session 
Volume 36 Part 1981 United Nations 1983.
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وتسهر هذه األقسام عىل خدمة اللغة العربية ووثائقها يف دائرة الرتمجة التحريرية 
احلرفية،  املحارض  وقسم  الشفوية،  الرتمجة  وقسم  العربية،  النصوص  جتهيز  ووحدة 
خلدمات  التابعة  الطباعية  التجارب  تصحيح  وقسم  الرسمية،  الوثائق  حترير  وقسم 

املؤمترات.

وكيل األمني العام
األمني العام

شعبة شؤون اجلمعية العامة
واملجلس االقتصادي

شعبة
الرتمجة الشفوية

دوائر 
الرتمجة

دوائر 
التحرير

دائرة 
التخطيط والتنسيق

فرع خدمات 
املجلس االقتصادي

فرع خدمات 
اهليئات املعنية بنزع 

السالح وإهناء

دائرة تدوين 
املحارض 

احلرفية

قسم 
جتهيز 

النصوص

قسم حتضري 
النصوص وتصحيح 

التجارب الطباعية

قسم 
االستنساخ

قسم
التوزيع

دائرة 
الرتمجة 
الشفوية

وحدة الرتمجة 
التحريرية التعاقدية

قسم املصطلحات 
واملراجع

فرع خدمات 
اجلمعية العامة

وحدة التوثيق 
والربجمة والرصد

شعبة الرتمجة 
التحريرية والتحرير

املكتب

وقد راكمت منظمة األمم املتحدة جتارب عديدة يف جمال خدمة الوثائق العربية، 
منذ أن اعرتفت عام 1974 كغريها من املنظامت الدولية األخرى باللغة العربية لغة 
املهمة  واملنشورات  واملؤلفات  الوثائق  من  جمموعة  نرش  إىل  عمدت  رسمية،  عمل 
وتوزيعها  وطباعتها  الرسمية  العمل  لغات  غري  لغات  إىل  وترمجتها  عنها  الصادرة 
تاريخ وجودها يف  العربية، ويف  اللغة  واقع  كبري يف  تأثري  اإلجراء  عامليا. وكان هلذا 

املنظامت الدولية.
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2- طبيعة تصنيف الوثائق العربية يف منظمة األمم املتحدة
نظام  ضمن  املتحدة  األمم  منظمة  عن  الصادرة  الرسمية  العربية  الوثائق  تصنف 
بحسب  مرتَّبة  جمموعات  إىل  وفهرستها  بتصنيفها  يقوم  الذي   )UNDOC( الوثائق 
القضايا واملواضيع)1(، ويسعى هذا النظام إىل تصنيف آالف الوثائق العربية وغريها من 
الوثائق، وفقا لتعليامت التصنيف والفهرسة التي حددهتا األمم املتحدة، وهو األسلوب 
املتبع يف مكتبة داغ مهرشولد Dag Hammarskjöld Library2 يف نيويورك، ومكتبة 

األمم املتحدة يف جنيف منذ عام 1979. 
ويتميز منهج تصنيف الوثائق العربية يف نظام وثائق األمم املتحدة بأمور منها:

عام  منذ  املنشورة  العربية  بالوثائق  املتصلة  املعلومات  ببليوغرافيا  أو  الفهرسة  أ- 
)1979م( سواء كانت مكتوبة أو إلكرتونية )UNBISnet( بحيث توفِّر احلصول عىل 
يف  متعددة  فرعية  وهيئات  أجهزة  تصدرها  التي  للوثائق  املتعددة  املوضوعية  املداخل 
العامل تابعة لألمم املتحدة )اجلمعية العامة، وجملس األمن، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
األمم  وجامعة   ،)UNCTAD( والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  ومؤمتر   ،)UNEP(
االقتصادية  )واللجنة   )UNDP( اإلنامئي  املتحدة  األمم  وبرنامج   ،)UNU( املتحدة 
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي)ECLAC(، واللجنة االقتصادية واالجتامعية 

آلسيا واملحيط اهلادئ )ESCAP( وغريها. 
ويعترب نظام فهرسة الوثائق، َمْسلًكا علميا له حماسن عىل مستوى البحث يف تاريخ 
اللغة العربية، وتاريخ دخوهلا إىل فهرسة املنّظامت الدولية من ِقبل مكتبة داغ مهرشولد 
ومكتبة األمم املتحدة يف جنيف. وهو باإلضافة إىل ذلك يتضمن َمْتنًا تارخييا ملجموعات 
جملس  وقرارات  املتحدة،  األمم  خارج  الصادرة  املنُْشوراِت  من  املذكورتني  املكتبتني 

األمن )منذ عام 1946م(.

1- يرجع إىل هذه الوثائق يف املوقع اخلاص بمنظمة األمم املتحدة عىل اإلنرتنت وهي متاحة جلميع 
http;//ods.un.org :الباحثني

2- Peter I. Hajnal International Information: Documents Publications and Electronic 
Information of International Governmental Organizations Libraries Unlimited USA 
1997  p26.
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ادرة عن  دة بأنواِع الَوثائِق الصَّ ومن إجيابيات هذا النظام كونه عبارة عن مكتبة مزوَّ
املتحدة  األمم  لنشاطات  الرئيسة  املجاالت  املتخصصني عىل  الباحثني  ف  تعرِّ املنظَّمة، 
وتؤّمن  وغريها،  السالم  وحفظ  الدويل،  والقانون  اإلنسان،  وحقوق  البيئة،  مثل: 
املتحدة  الصادرة عن هيئات األمم  للوثائق احلديثة  الكاملة  وصوالً رسيعًا للنصوص 
يف العامل باللغات الرسمية الست )العربية واإلسبانية واإلنجليزية والروسية والصينية 

والفرنسية(، وتسمح بولوج الباحثني إىل معلوماهتا بكل سهولة. 
ويعكس هذا املرشوع نتيجة ما أفىض إليه التعاون بني الفهرس واملكتبات الوطنية 
والعلم  والثقافة  الرتبية  منظمة  وتسعى  العربية.  البلدان  وشتى  الببليوغرافية  واملعاهد 
التبادل  عالقات  مستوى  يف  حقيقية  بصورة  وإظهاره  الرتاث  هذا  لتعزيز  )اليونسكو( 

التي تقام عن طريق الرتمجة بني البلدان العربية وسائر بلدان العامل.
يف  مازال  وَمادته،  موُضوعه  يف  ع  املتنوِّ املعريف  كام  الرُّ هذا  وجود  من  الرغم  وعىل 
نته؛ أي إىل التحليل اللساين  حاجة إىل انفتاح الباحثني عليه وإىل التَّحليل املتخصص ملدوَّ
بمختلف فروعه من تداوليات وسيميائيات ودالئليات قصد إخراج هذه الوثائق من 
اخلطاب  حتليل  مستوى  يف  واإلنجاِز  التَّْحليِل  جمال  إىل  والرتمجة  والتَّْقييِد  النَّسخ  جمرد 

اللساين املتفاعل مع حيوية هذه الوثائق وطبيعة ِخطاهبا. 
ب- الربامج التقنية املساعدة للمكتبات؛ ومن ذلك ختزين حمفوظات الوثائق العربية 
قمية، ومراقبة البيبلوغرافيات ووثائقها الصادرة عن األمم  وحتويلها إىل التكنولوجيا الرَّ
الصفحات؛  هلذه  ومداخل  اإلنرتنت  عىل  العربية  باللغة  صفحات  وإنتاج  املتحدة؛ 
عىل  والعمل  وصيانتها،  بياناهتا  قواعد  وإدارة  العربية  للمراجع  التعاونية  واخلدمات 
العربية ودعم خدماهتا املكتبية عامليا وغريها  اللغة  تسويق منتجات األمم املتحدة من 

من اخلدمات التجهيزية.
العربية، مازالت تعاين حتديا كبريا  اللغة  التقنية فإن وثائق   ورغم كل هذه اجلهود 
مقارنة مع وثائق اللغات األخرى خصوصا اإلنجليزية والفرنسية يف جمال تقاسم املعرفة؛ 
سوامها،  دون  املتحدة  األمم  داخل  اليومية  املهنية  املراسالت  عىل  يستحوذان  لكوهنام 
والتنسيق  اللغوية  للموارد  الفكري  الرتابط  رضورة  املنظمة  من  يستدعي  الذي  األمر 
املتكامل بني مجيع اللغات من أجل ضامن تقاسم املعرفة داخل املنظمة وخارجها. كام 
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ينبغي تفعيل دور التعدد اللغوي)1( الذي دعت إليه قرارات األمم املتحدة يف مستوى 
النرش والولوج الرقمي للمعلومات والتساوي بني اللغات يف هذه االمتيازات الرقمية.
الوثائق  نرش  يف  اللغات  بني  التفاوت  هبذا  املتحدة  األمم  منظمة  وعت  وقد 
وثائقها  تقديم  يف  األعضاء  الدول  تأخر  إىل  ذلك  يف  السبب  فأرجعت  وترمجتها، 
األصلية، فدعت يف وثيقة هلا حول خدمات املؤمترات واخلدمات اللغوية بذل املزيد 
مها الدول األعضاء واإلدارات التي  من اجلهود لتحسني نوعية النصوص التي تقدِّ
تقدم الوثائق إىل إدارات خدمات املؤمترات. وقد دعت مجيع األطراف إىل االلتزام 
وجود  بّينت  اإلحصاءات  ألن  وذلك  األصلية،  الوثائق  لتقديم  املرضوبة  باآلجال 
دة  ر وبني عدم احرتام اآلجال املحدَّ عالقة متشابكة بني تقديم الوثائق يف وقت ُمتأخِّ

سمية)2(. للوثائق الرَّ
توزيع  بشأن  احلارض  الوقت  يف  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  توجيهات  وتتمحور 
الوثائق وإصدارها حول املبادئ األربعة التالية، وذلك بغية االستجابة للطلبات املنبثقة 

عن خمتلف القرارات التي أصدرهتا اجلمعية العامة بشأن هذه املسألة)3(.
1- يتعني إصدار جدول األعامل املؤقت ألي اجتامع بجميع اللغات الرسمية قبل 

ثامنية أسابيع من موعد افتتاح أعامل الدورة املعنية؛
2- يتعني إصدار كل الوثائق األخرى املعدة لنظر اهليئة املعنية قبل ستة أسابيع من 

موعد افتتاح أعامل الدورة املعنية بجميع اللغات الرسمية؛
3- يتعني إصدار كل الصيغ اللغوية يف الوقت نفسه؛

4- ال ُتوضع أي وثيقة عىل أي موقع شبكي حتى تصدر مجيع الصيغ اللغوية رسميًا.

املؤرخ 13 متوز/يوليه 2011، جمددًا، عىل  اللغات  تعدد  بشأن  العامة 311/65  قرار اجلمعية   -1
الطلب الذي تقدم به األمني العام والقايض بضامن االمتثال هلذه القواعد متشيًا مع ما جاء يف الفقرة 5 

من الفرع ثالثًا من القرار 222/55 املؤرخ 23 كانون األول/ديسمرب 2000.
2- )9( يرجع إىل الوثيقة A/119/63، الفرع خامسًا - ألف تقديم الوثائق وجتهيزها وإصدارها. 

هبا  يتصل  وما  بالوثائق  املتعلقة  واحلدود  الضوابط  بشأن  الرئيسية  التوجيهات  عىل  لالطالع   -3
العامة  اجلمعية  وقرار  ثالثًا؛  والفرع  الديباجة   ،222/55 العامة  اجلمعية  قرار  إىل  يرجع  مواد،  من 
248/63، الديباجة والفرع رابعًا؛ والوثيقة A/119/63، املوجز والفرع خامسًا وكذلك الوثيقة 

.122/65/A
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ولسوء احلظ فإن هذه القواعد ال ُتطبق بشكل صارم. ويف أغلب األحيان، تنتهك 
القاعدة اخلاصة بإصدار الوثاق بجميع الصيغ اللغوية ووضعها عىل املواقع الشبكية 
املشرتكة  التفتيش  وحدة  موقع  أن  الصدد،  هذا  يف  األمثلة،  ومن  ذاته.)1(  الوقت  يف 
ُمتزامن.)2(  نحو  عىل  الست  الرسمية  باللغات  تقاريره  دائاًم  ال يصدر  اإلنرتنت  عىل 
ويف هذا الصدد، ُيشري املفتشون إىل أنه ينبغي، لوحدة التفتيش املشرتكة، نظرًا لكوهنا 
من هيئات اجلمعية العامة الفرعية، أن تستخدم كل اللغات الرسمية للجمعية العامة 
الوحيدة  العمل  لغة  الواقع،  بحكم  اإلنجليزية  تكون  أن  عن  عوضًا  عملها  ولغات 

للوحدة.

ثانيا: الوثائق العربية وترمجتها يف منظمة األمم املتحدة
 تعترب الرتمجة من الروابط الثقافية واحلضارية بني األمم، لذلك فإن دورها أصبح 
من متطلبات احلياة احلديثة التي بواسطتها تتقلص املسافة التواصلية بني شعوب العامل، 
وترفع حواجز العزلة الثقافية واأليديولوجية بني البرش عىل الرغم من اختالف لغاهتم 
وتنوع جتارهبم العلمية. فدور الرتمجة يف املنظامت الدولية هو نوع من النقل من ثقافة 
اىل ثقافة أخرى، وإسهام يف جعل اهلوية الثقافية كيانا معنويا متجانسا ومرتابطا يف بنائه 

الداخيل وجتلياته اخلارجية. 
واملعروف أن الوثائق املختلفة متثِّل اهلوية اللغوية والثقافية لألمة3، فقد أنجزت يف 
نتاج احلارض،  مراحل خمتلفة؛ بعضها أنجزه موروث املايض، والبعض اآلخر هو من 
النقل  طريق  عن  األخرى  البرشية  واجلامعات  باألمم  االحتكاك  عن  ناتج  وبعضها 

والرتمجة.

املؤرخ 13 متوز/يوليه 2011، جمددًا، عىل  اللغات  تعدد  بشأن  العامة 311/65  قرار اجلمعية   -1
الطلب الذي تقدم به األمني العام والقايض بضامن االمتثال هلذه القواعد متشيًا مع ما جاء يف الفقرة 5 

من الفرع ثالثًا من القرار 222/55 املؤرخ 23 كانون األول/ديسمرب 2000.
عام  يف  الصادرة  املشرتكة  التفتيش  وحدة  لتقارير  العربية  الصيغ  تكن  مل   ،2011 أيار/مايو  يف   -2

2010 متاحة عىل موقع الوحدة عىل اإلنرتنت.
3- Marloes Beers Jenny Raflik Cultures nationales et identité communautaire: un défi 
pour l›Europe? Peter Lang - History 2010 p 128. 
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نقل  ويف  اإلنساين،  التواصل  يف  الرتمجة  بدور  املتحدة  األمم  منظمة  وعت  لذلك 
الوثائق وحتريرها، وكانت هتدف  أفكار الشعوب وحضاراهتم، فأنشأت دوائر لرتمجة 
أن  مبدأ  من  منطلقة  العامل  لغات  بني  املتبادلة  واألفكار  املعلومات  نرش  إىل  خالهلا  من 

»الرتمجة مهارة عملية متكاملة بني الثقافات«. 

 1- دائرة الرتمجة التحريرية للوثائق العربية
تقوم دائرة الرتمجة التحريرية للوثائق العربية يف منظمة األمم املتحدة، برتمجة الوثائق 
اىل اللغة األم وهي القاعدة املعمول هبا يف األمم املتحدة،، ثم القيام بتحرير النصوص 
التي ترد من مصادر عربية وإعدادها للنرش والرتمجة. وتتطلب ترمجة نص رسمي من 
اللغة العربية أو إليها دقة متناهية ومراجعة متأنية لتاليف أي لبس حمتمل يمكن أن يغرّي 
مفهومه احلريف فيحتمل أكثر من تأويل، وهي من التحديات التي تفرض عىل القائمني 

عىل هذا العمل مسؤولية جسيمة. 

 
الرتمجة التحريرية

معرفيةمصطلحيةحرفية

لذلك يشرتط يف املرتجم أن جييد اللغتني املنقول منها وإليها، وتكون جودة الرتمجة يف 
أغلب األحيان خاضعة للمرجعية املعرفية للمرتجم ولتأثري ثقافة اللغتني )ترمجة معرفية( 
مع مراعاة مفردات اللغتني، ومصطلحاهتام)ترمجة مصطلحية(، واملعرفة بعلم اللسانيات، 

حتى يدرك طبيعة الرتاكيب احلرفية وبنياهتا السطحية والعميقة )ترمجة حرفية(.

2- دائرة الرتمجة الشفوية للوثائق العربية
بخدمة  املتحدة  األمم  منظمة  يف  العربية  اللغة  لوثائق  الشفوية  الرتمجة  دائرة  تقوم 
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إىل  العربية  اللغة  من  املتحدة  األمم  هيئات  وجلسات  اجتامعات  يف  الفورية  الرتمجة 
واحدة من اللغات الرسمية اخلمس أو منها إىل اللغات الرسمية األخرى.

ويشرتط يف املرتجم الفوري للغة العربية املعرفة الكبرية بالوضع الدويل واألنشطة 
التي تضطلع هبا األمم املتحدة، فضال عن معرفته باملوضوع قيد املناقشة واملصطلحات 

التقنية املناسبة ملقامه. 
الفوري أن يتحدث  الفورية عملية معقدة للغاية، ألن عىل املرتجم  وتعترب الرتمجة 
ويرتجم بطريقة )فورية( وبلغة )ثنائية( يف ثوان معدودة ينجز لغة مرتمجة جديدة تتميز 
املقابل  املصطلح  أو  الكلمة  بني  )املالءمة(  وتقتيض  فصاحتها،  يف  )متتابعة(  بكوهنا 
العمل  لغتي  أيضا  جييد  أن  الفوري  املرتجم  يف  يشرتط  كام  إليها.  ينقل  التي  اللغة  يف 

)اإلنجليزية والفرنسية( باإلضافة إىل لغته األم وهي اللغة العربية. 

الرتمجة الشفهية

املالءمةالتتابعيةالثنائيةالفورية

ثالثا: الوثائق العربية وحتديات الرتمجة
إن أول التحديات التي يواجهها مرشوع ترمجة الوثائق العربية بمختلف أنواعه، هو 
مشكل املصطلحات التي تتناول حقوال معرفية متجددة كمصطلحات األرصاد اجلوية 
التقليدية؛  املصطلحات  تتجاوز  التي  واملعلومّيات  واالتصاالت،  والطب،  والبيئة، 
مع  التعامل  اليوم  املرتمجني  عىل  لزاما  وأصبح  والسياسية،  القانونية  املصطلحات  مثل 
متابعة  معلوماتية  بأجهزة  التزّود  طريق  عن  أي  مزدوجة،  بكفاءة  املرتمجة  النصوص 
لصياغة املصطلحات العربية عرب املدونات املتخصصة يف احلقول املعرفية السابقة، ثم 
رضورة التزّود بمكتبة متخصصة يف جمال املصطلحية وعلم املصطلح تواكب كل جديد 

يف جمايل الرتمجة والتعريب.
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ولذا نجد املرتمجني الدوليني املْشَتغلني يف الَوثائق الَعربية يف غالب األحيان جيتهدون 
يف نقل املْصَطلحات من اللَغة الَعربيَّة إىل اللغاِت األخرى أو العكس بناء عىل التَّقييس 

standardization

والتشابه احلريف وليس عىل احلمولة الداللية اخلاصة التي حيملها املصطلح يف لغته 
األم، علام بأن املصطلح يف حد ذاته فضاء شاسع خيضع للتأثريات اخلارجية وللحقول 

الداللية التي تتحدد يف التواصل اجلغرايف، والعقدي، والثقايف، واللغوي.
ونرضب مثاال لذلك؛ وثيقة األمم املتحدة حول تعريف املياه اجلوفية)1(، التي يظهر فيها 
َلْبٌس يف العبارة، جعلها ختضع للتَّعديل بعد الرتمجة، فُذّيلت بتفسري هامِش يوضح املفاهيم 

بكات« كام جاء يف نص الوثيقة:  الغامضة، كمفهوم »التشّكالت« و»احلَاويات« و»الشَّ
الصخرية«  الت  »التَشكُّ تعبري  بشأن   )2( املادة  مرشوع  بخصوص  أما   -36«
أوالً  التغيري،  توضيح  سياق  يف  وأشري،  املياه.  من  استغالهلا«  يمكن  التي  و»الكميات 
إىل أن طبقة املياه اجلوفية تتألف من عنرصين مها: )أ( تشكالت جيولوجية حتت سطح 
األرض تعمل كحاويات للمياه؛ و)ب( املياه املخزونة فيها والتي يمكن استخراجها. 
ومصطلح »الصخر« هو مصطلح فني يستخدمه أخصائيو العلوم املائية ويشمل ليس 
فقط احلجر الصلد بل أيضًا احلىص والرمل. ولكن بام أن مصطلح »الصخر« يشري عادة 
يف االستخدام الشائع إىل احلجر الصلد، فقد بدا تعبري »التشكالت اجليولوجية« أكثر 
مالءمًة من تعبري »التشكالت الصخرية«. وثانيًا، إن التشكالت اجليولوجية، كي تقوم 
حتتها  إنفاذًا  أقل  طبقة  األقل  عىل  هلا  تكون  وأن  منفذة،  تكون  أن  جيب  احلاوية،  بدور 
املياه  التشكل  املشبعة من  املنطقة  فوقها يف معظم األحيان. وتتجمع يف  مماثلة  وأخرى 
ل عىل شكل  التي يمكن استخراجها. ويكون املاء فوق هذه املنطقة املشبعة من التشكُّ
بخار وال يمكن استخراجه. لذا، وتفاديًا للبس، مل يستخدم تعبريا »قابلة لالستخراج« 

أو »قابلة لالستغالل«.
املادة  مصطلحات  بتفسري  اهلامش  يف  الوثيقة  استعانت  الداليل  اللبس  هلذا  وإزالة 

:)2(

1- اجلمعية العامة، الوثائق الرسمية الدورة الستون، تقرير القانون الدويل ))A/10/60 امللحق رقم 
10 ) 2 أيار/مايو إىل 3 حزيران/يونيه و11 متوز/يوليه إىل 5 آب/أغسطس 2005(، األمم املتحدة، 

نيويورك، 2005.
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)أ( قصد بمصطلح »طبقة املياه اجلوفية« تشكالت جيولوجية منفذة ]حاوية للمياه[ 
تقع حتتها طبقة أقل إنفاًذا واملياه التي حتتوهيا املنطقة املشبعة من هذه التشكالت؛

أو  املياه اجلوفية« سلسلة مؤلفة من طبقتني  )ب( يقصد بمصطلح »شبكة طبقات 
أكثر من املياه اجلوفية

]، كل منها مرتبط بتشكالت جيولوجية حمددة،[ ومتصلة هيدروليكًيا بعضها ببعض؛
)ج( يقصد بمصطلحي »طبقة املياه اجلوفية العابرة للحدود« أو »شبكة طبقات املياه 
اجلوفية العابرة للحدود« عىل التوايل طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية، تقع 

أجزاؤها يف دول خمتلفة؛
)د( يقصد بمصطلح »دولة طبقة املياه اجلوفية« أي دولة طرف يف هذه االتفاقية يقع 
يف إقليمها أي جزء من طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود؛
)هـ( يقصد بمصطلح »طبقة مياه جوفية تعاد تغذيتها« طبقة مياه جوفية تتلقى كمية 

ال يمكن إغفاهلا من التغذية املعارصة باملياه؛
)و( يقصد بمصطلح »طبقة مياه جوفية ال تعاد تغذيتها« طبقة مياه جوفية تتلقى كمية 
ال تذكر من التغذية املعارصة باملياه. كبديل، عن شبكة طبقات املياه اجلوفية التي قد تتألف 

من سلسلة من طبقات املياه اجلوفية من فئات خمتلفة من التشكالت اجليولوجية.)1(
املصطلح  سالمة  عىل  املقارنات  هذه  تأثري  إىل  املتحدة  األمم  منظمة  تنبَّهت  وقد 
فحاولت عقد مؤمترات دولية من أجل تقريب وجهات النظر يف موضوع املصطلحات، 
كام هو الشأن يف مصطلحات البيئة والتنمية الذي خصص هلا مؤمتر ريو دي جانريو يف 
عام )1992(، وضم عددا من اخلرباء يف اللغة والفيزياء والكيمياء واإلعالم، وأسفر 
وتأثرياهتا  البيئة  عىل  تدل  التي  البيئية،  املصطلحات  بأهم  رائد  قاموس  إصدار  عن 
املختلفة؛ كاألمراض البيئية التي ظهرت يف املجتمعات اإلنسانية بصفة طارئة، أو تلك 
ع يف املجال البيئي، إىل غري ذلك مما يمكن أن نطلق  التي جلبها التطّور الُعمراين والتوسُّ

نة النوازِل البيئية«.)2( عليه »مدوَّ

1- يرجع الوثائق الرسمية الدورة الستون، تقرير القانون الدويل ))A/10/60 امللحق رقم 10 )2 أيار/
مايو إىل 3 حزيران/يونيه و11 متوز/يوليه إىل 5 آب/أغسطس 2005(، األمم املتحدة، نيويورك، 2005.
2- أمحد كروم : الرتمجة والتأويل التداويل، جملة عامل الفكر، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

الكويت، العدد4،املجلد41، يونيو2013، ص199.
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وكان من الرضوري أن تستمر أمثال هذه املبادرات دوريا حتى يكون املرتجم مواكبا 
ات املصطلحات التي تسري بوترية رسيعة، وتستلزم الّدقة يف نقل اخلُصوِصيات  ملستجدَّ
القطاع  هلذا  سايِت  املؤسَّ عم  الدَّ يف  االنخراِط  قصد  والتطبيقي  النظري  ملجاهلا  اللية  الدَّ

احلضاري املتميز. 
املعرفية  الرتمجة  إشكالية  هناك  احلرفية  الرتمجة  يف  التقييس  إشكالية  جانب  وإىل 
هذا  تساير  أن  الرتمجة  عىل  لزاما  فكان  باللغة،  الفكر  فيها  يمتزج  التي  للمصطلحات 
يف مستوى   Leigh Gregor ليه غريكور  تعبري  »التدّفق«)1( وفق  أو  التَّامُزج واالنِدَماج 

اإلدراك والتصور.
 وكان من نصيب الدائرة العربية وموظفيها أن تستقبل يوميا، َكام هائال من الوثائق التي 
صات خمتلفة، ويف  تتدفق بمصطلحات متجددة، يمتزج فيها الفكر باللغة يف معارف وختصُّ
بعض األحيان تكون هذه املصطلحات مثرية للجدل يف املستوى العقدي أو االجتامعي أو 
اإلنساين، ونذكر من ذلك مصطلح »اجلندر« Gender الذي يقابل مصطلح )اجلنوسة(. 

ففي عام )1992( اعتمدت جلنة »سيداو« يف دورهتا احلادية عرشة، التوصية )رقم 
19(، والتي محلت عنوان »العنف ضد املرأة«، نصت عىل أنه : »يعد العنف املبني عىل 
اجلندر، شكال من أشكال التمييز حيول دون متتع النساء باحلقوق واحلريات عىل أساس 

التساوي مع الرجال«)2( 
املتحدة  األمم  مثل  دولية  منظمة  عن  الصادر  العريب  املصطلح  هذا  تبني  أثار  وقد 
ومؤلفات  أبحاث  حوله  فكتبت  والدينة،  منها  الفكرية  العربية  األوساط  يف  جدال 
للمصطلح،  املرتمِجة  الوثيقة  يف  املعريف  اللبس  إىل  ذلك،  يف  السبب  ويرجع  عديدة)3(. 

1- ‘’Two languages in the mind… like liquid through a syphon would flow from one into 
the other without the loss of a single drop.’’ Leigh R. Gregor : Translation The School 
Review The University of Chicago PressVol. 12 No. 6 )Jun. 1904( pp. 482490-
2- General Recommendation No. 19 )llth session 1992( Violence against 
womenBackground )1( Retrieved 5th November 2012 [)translation from English([ http://
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/

3- يرجع إىل كتاب: مفاهيم عاملية - التذكري والتأنيث - اجلندر - من أجل حوار بني الثقافات، الدار 
البيضاء : املركز الثقايف العريب  2005. 

ويرجع كذلك إىل كتاب: )اجلندر( واملواطنية يف الرشق األوسط، ترمجة عدد من الباحثني، بريوت: 
دار النهار، 2003.
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Genus؛ أي: )اجلنس من حيُث  إنجليزية تنحدر من أصل التيني، وتعني  وهو كلمة 
الذكورة واألنوثة()1(. فإذا كان اجلنس يشري إىل التقسيم البيولوجي بني الذكر واألنثى، 
فإن اجلندر يشري إىل التقسيامت املوازية وغري املتكافئة )اجتامعيًّا إىل الذكورة واألنوثة(، 

 Gender-based violence

فكان اعتامد مصطلح »اجلندر« بديال عن مصطلح »اجلنس« يف الوثائق العربية مثارا 
للجدل يف مستواه االجتامعي؛ بحيث قرأه البعض عىل أنه التَّأكيد عىل أن مجيع ما يفعله 
الرجال والنساء وكل ما هو متوقع منهم، فيام عدا وظائفهم اجلسدية املتاميزة جنسيًا هي 

التي يمكن أن تتغري بمرور الزمن، بحسب العوامل االجتامعية والثقافية املتنوعة. 
كام قرأه البعض اآلخر قراءة داللية أخرى؛ وهي أن مصطلح اجلندر حيّقق العدالة 

بني الرجال والنساء ألنه يشمل التحّول يف املواقف واملامرسات يف كافة املجتمعات.)2(
فتجريد املصطلح من بعده الداليل والتداويل جيعل املرتجم للوثائق العربية يف بعض 
األحيان يرّكز عىل املعنى اللغوي، بدال من الرتكيز عىل أثره املعريف والداليل. علام بأن 
ياقي للنصوص األصلية مع  اهلدف األساس من الرتمجة هو نقل املعنى الرسمي، والسِّ

مراعاة البنى الداللية والنحوية للنص األصيل وأثرها اإلنساين واالجتامعي. 
توليدها، بل  أو طرق  تفتقر إىل املصطلحات  العربية  اللغة  أن  يفهم من ذلك،  وال 
لوضع  وصاحلة  موحدة،  تكون  حتى  ملصطلحاهتا  والغربلة  التخطيط  هو  حتتاجه  ما 
تقوم  التي  التقليدية  والطرائق  الكبري  البطء  املصطلحي، وتفادي  للعمل  خطة جديدة 
يف  العربية  للغة  اآللية  الرتمجة  ضوابط  عن  التحدي  ورفع  املؤسسات)3(،  بعض  هبا 
املنظامت الدولية، التي مازالت تفتقر لألجهزة التي تعالج هندسة اللغة العربية يف جماهلا 
الداليل والتداويل وتكشف عن العالقات االشتقاقية يف رصف اللغة العربية، ويف طرق 

االستفادة من قواميسها الداللية.

1- Ann Oakley  Sex gender and society Towards a new society Maurice Temple Smith 
Ltd. 1972

2- ديفيد غلوفر : اجلنوسة – اجلندر، ترمجة، ترمجة، حتقيق: عدنان حسن، دار احلوار للطباعة والنرش 
والتوزيع 2008، 

3- أمحد حممد معتوق : املعاجم العربية ثنائية اللغة: طبيعتها، أمهيتها، وسائل تطويرها، جامعة امللك 
فهد للبرتول واملعادن، عامدة البحث العلمي 2005، ص47.
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 والبد يف هذا اجلانب أن تنفتح منظمة األمم املتحدة عىل املنظامت الدولية األخرى 
وعىل اجلامعات واملعاهد املتخصصة، وأن تستفيد من لسانيات النص ومعطياته النظرية 
والتطبيقية يف ترمجة متن الوثائق، ويناء املستوى االسرتاتيجي، الرضوري يف التخطيط 

املنهجي ملصطلحاهتا.

رابعا: الوثائق العربية واسرتاتيجيات التخطيط املصطلحي
صياغة  إىل  باحلاجة  متزايد  بشكل  تشعر  العربية  اللغة  وثائق  ترمجة  أن  الشك 
 strategies املصطلحي  التخطيط  باسرتاتيجيات  يعرف  ما  أو  جديدة  مصطلحات 
terminology planning من أجل حتسني قدرهتا التنافسية مقارنة مع لغات أخرى. 

التعريب، والرتمجة  الدقة يف  الذي يستوجب  املتسارع  العوملة  ويتزامن ذلك مع حتدي 
وتكييفهام مع املعايري الثقافية واللغوية املحلية والدولية. 

التي هتدف  املتحدة)1(  مبادرات عىل مستوى منظمة األمم  الرغم من وجود  وعىل 
الدويل، وتأييدها  التنمية عىل املستوى  َلفِت االنتباه إىل أمهية املصطلحات يف جمال  إىل 
أمهية  عىل  تركيزه  يف   ،)2()1992( األقليات  أو  اإلقليمية  للغات  األورويب  للميثاق 
املصطلحات يف التعددية الثقافية واللغوية، فإن هناك جهودا مازالت تنتظر املنظمة يف 
جمال التكافؤ بني اللغات وتعزيز دورها يف التنوع الثقايف حتى تصل إىل مستوى »الرتاث 

املشرتك لإلنسانية«.
بناء جمتمعات  أجل  اللغات من  بني  الرقمية  الفجوة  العمل عىل سد  لذلك وجب 
املعرفة  وإىل  املعلومات  إىل  الوصول  يف  املساواة  حتقيق  يمكن  بواسطتها  التي  املعرفة، 
عرب الوثائق اللغوية، التي هلا دور كبري يف تأهيل اخلدمات املصطلحية كام أكد عىل ذلك 
اإلعالن العاملي للتنوع الثقايف )2001()3(، وأن اإلخالل هبذا اجلانب يؤدي إىل »األمية 
الوظيفية« يف الوصول إىل املعلومات، األمر الذي يقتيض إنجازا فاعال للجانبني اآلتيني:

1- ‘Guidelines For Terminology Policies Formulating and implementing terminology 
policy in language communities’ United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization Paris 2005 Original: English )CI-2005/WS/4(. pp 139-.
2- European Charter for Regional or Minority Languages Strasbourg 5.XI.1992
3-UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity  A document for the World 
Summit on Sustainable Development Johannesburg Cultural Diversity Series No. 1 26 
August – 4 September 2002.
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يف  العربية  الدائرة  بني  اإلجيايب  املعريف  التواصل  جسور  تعزيز  عىل  العمل  أ-   
يف  العربية  باللغة  املعنية  والدوائر  املجامع  وبني  األخرى،  الرتمجة  ودوائر  نيويورك 

العامل العريب، وكذلك أقسام الرتمجة يف اجلامعات واملؤسسات األكاديمية العربية.
العربية  باللغة   ب- العمل عىل تشجيع تداول وثائق األمم املتحدة الصادرة 
عىل أوسع نطاق، خصوصا وأن هذه الوثائق أصبحت متاحة عرب موقع املنظمة 
التداول، سيجعل وثائق  باللغات الست. وال شك أن هذا  عىل شبكة اإلنرتنت 
املنظمة ولغتها ومصطلحاهتا وسبكها وصياغتها خاضعة لنظرة نقدية موضوعية 
من قبل الباحثني والدارسني يف العامل العريب. كام سيعزز صلتها باجلامعات ويعمل 
العامل  الدولية يف  اللغوية  القادرين عىل االلتحاق باخلدمات  تأهيل اخلرجيني  عىل 

العريب.

خامسا: حترير الوثائق العربية وحتديات املالءمة والتقييس بني اللغات
يف  املرتجم  استعملها  التي  اآلليات  يف  النظر  غري  من  الوثائق  لغة  دراسة  يمكن  ال 

عملية التحرير والرتمجة ونذكر من هذه اآلليات املالءمة والتقييس:

1- حتديات املالءمة 
أشار عدد من الباحثني، إىل أن الرتمجة ال هتتم فقط باجلانب اللساين للكالم، ولكن 
املعارف  تتعامل مع  التداويل.)1( فهي  اللساين أي اجلانب  باجلانب غري  اهتامم  أيضا هلا 
املخزونة يف ذاكرة املرتجم، باإلضافة إىل إدراك املعلومات اجلديدة التي يقدمها اخلطاب، 

الذي جيعل قصد املتكلم مفهوما.
 وهذا املجال له دور يف دينامية املعنى التي تظهر بشكل واضح يف عملية استكناه 
املعاين اللغوية للوثيقة، وهي مرحلة تعتمد التأويل يف معرفة العنارص التي حتمل املعنى 
sensitif  والعنارص التي حتمل الوصف املعريف cognitif يف سياق اللغة املصدر، لتعاد 

قراءهتا مرة أخرى يف اللغة )اهلدف(. أي أن املرتجم باعتباره املتلقي للوثيقة، سيتحول 
اإلجراء  هذا  الباحثني  أحد  شّبه  وقد  الثانية.  اللغة  يف  نفسها  الوثيقة  لتلك  مرسل  إىل 

1- Maingueneau)D.( : Aborder la linguistique ParisSeuil1996 p.28.
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يف  املوجودة  املختلفة  اللسانية  والرموز  الوثيقة،  هو  فاجلسم  املالبس)1(،  تغيري  بعملية 
الوثيقة هي املالبس قبل وبعد التغيري. 

لكوهنام  املعنى،  دينامية  حتقيق  يف  للمرتجم  أساسيان   عامالن  والوصف  فالتأويل 
يسعيان إىل »مالءمة« املعنى بعد قراءة النص، مع املعطى املعريف املالئم يف اللغة اهلدف. 
وبناء عىل هذا املنظور يمكن للمرتجم أن يستفيد من عدد من املعطيات املعرفية لنظرية 

املالءمة التداولية، التي تنبني أصال عىل أساس التأويل يف وصف استعامالت اللغة.
وتعترب نظرية املالءمة)2( من النظريات التي يمكن استثامرها يف دراسة ترمجة الوثائق 
العربية وحتليل خطاهبا، وهي نظرية بدأت يف منتصف الثامنينات، انطالقا من النموذج 
 Paul Grice 1969( وتأويلية بول غرايس( Noam Chomsky التوليدي لشومسكي
نظرية  عنها  تولدت  التي   )1986(  .Jerry Fodor فودر  جريي  ومعرفية   )1979(
Modularity. وكان املعطى التداويل واملنطقي لنظرية غرايس له دور كبري يف  القالبية 
التأثري يف نظرية املالءمة لكونه يمثل مقاربة تأويلية تسعى إىل التمييز بني املعنى احلريف
أن  يمكن  الذي   .Inferential meaning االستداليل  واملعنى   Literal meaning

يكون تعاقديا Conventional أو ختاطبيا Conversational. فاألول )التعاقدي( هيم 
التخاطب  استلزام  فيكون  التداويل.  اجلانب  )التخاطبي( هيم  والثاين  الداليل،  اجلانب 
إىل  يسعى   Cooperative principle تعاونيا  مبدأ   Conversational Implicature

املالءمة بني املتخاطبني املشاركني يف عملية التخاطب. 
ومتثل املالءمة حتديا كبريا يف نقل األفكار وحتليل الرموز واألشكال اللغوية املوجودة 
يف الوثيقة بام يالئمها من املعنى ذاته أو ما يقابله نسبيا يف لغة اهلدف. ويظهر هذا التحدي 
يف اختيار أقرب مقابل طبيعي يتحقق فيه رشط االستلزام التخاطبي)3(، ويمثل أقرص 

دات نحوية بيانية وبالغية.)4( ر ذلك بسبب قيود وحمدِّ مسافة بني اللغتني إال إذا تعذَّ

1- Gemar J-C. )1995 a( Traduire ou I ‹art d›interpréter tome 1 principes. Sainte Foy 
Presses de l›université du Québec p 232.
2-Gutt  E. -A. Translation and relevance cognition and contem Oxford Blackwel 1 1991 
p.88  
3- The pragmatics of translation Leo Hickey Multilingual Matters 1998 p. 28

 – ملبورن  املحدودة،  راتسكوب  الشفهية،رشكة  الرتمجة  مبادئ  الرتمجان يف  دليل  درويش:  4- عيل 
أسرتاليا، 2003، ص26.
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ودالالهتا  اللغة،  تراكيب  قراءة  من  انطالقا  ومعانيها  الكلامت  بني  املالءمة  وتبدأ 
االشتقاقية، وتوليد مصطلحاهتا.

ونأخذ مثاال لدور املالءمة يف طرق االستلزام بني املعاين يف الوثائق العربية املرتمجة، 
الفقرة الواردة يف وثيقة جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة :

»جيرى استخدام النموذج اهليدرولوجي امُلّعد، وتقييم النظم اإليكولوجية والتدريب، 
الذي تم كجزء من املرشوع يف توسيع شبكة الرصد اهليدرولوجي وتطوير خطة إدارة 

مستجمعات املياه الفرعية. وقد تشكلت فرق إلدارة مستجمعات املياه الفرعية.«)1(
“The hydrological model prepared and ecosystems valuation and training 

undertaken as part of the project are being used to extend the hydrological 
monitoring network and to develop the sub catchment management plan”)2(

يالحظ يف ترمجة الفقرة :
أ- عدم املالءمة بني املعنى احلريف واملعنى االستداليل؛ بحيث غّلب املرتجم اجلانب 
ترصيف  يف  وكذا  اجلمل،  مستوى  يف  العريب  بالرتكيب  ملالءمته  جماال  يعط  ومل  احلريف 

الكلامت، وتسلسل املعاين. 
ال  بحيث  ؛  مجله  وطبيعة  ألبعاده  استلزامي  تقييد  بدون  »جيري«  الفعل  جاء  ب- 
بالنظم  وعالقته  اهليدرولوجي،  النموذج  استخدام  طبيعة  األوىل  اجلملة  من  يفهم 

اإليكولوجية. 
ت- أسهمت الروابط التداولية وهي حروف العطف يف الغموض الداليل؛ بحيث 
ال يستطيع القارئ أن يميز بني املصطلح الذي جيري استخدامه كام عربت عنه الفقرة؛ 

بسبب توارد مصدرين بفعل واحد دون إمتام جلملتيهام ومها استخدام/تقييم .
املستوردة  املصطلحات  حملَّها  وحلَّ  الفقرة  عن  االشتقاقية  الداللة  غياب  ث- 

1- جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، الدورة االستثنائية الثانية عرشة ملجلس اإلدارة/ املنتدى 
البيئي الوزاري العاملي، نريويب، 20 - 22 شباط/فرباير UNEP/GCSS.XII ،2012/12، ص6.

2- Governing Council of the United Nations Environment Programme Nairobi 20–22 
February 2012Item 4 of the provisional agenda Emerging policy issues: environment and 
development UNEP/GCSS.XII/12 p 4.
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األفضل عزهلام، وأن تكون )باعرتاف( قبل معموهلا:
للمواد  السليمة  اإلدارة  بسياسات  االعرتاف  تم  أعاله،  املبذولة  للجهود  )ونتيجة 

الكيميائية والنفايات باعتبارها....(
توايل  مزيد،  )تكرار:  اهلدف.  واللغة  األصل  اللغة  بني  املعنى  يف  املالءمة  غياب   

أشباه اجلمل، توايل الصفات غري املالئمة: التعزيز والتنسيق.
 اللبس الداليل: داخل جمموعة املواد الكميائية والنفايات.

دورات  وإحداث  واملرتمجني  رين  املحرِّ مهارات  تنمية  من  البد  الصدد،  هذا  ويف 
الوثيقة وطرق حتريرها. واهلدف من  املالءمة بني  الكتابة وطرق  تدريبية عىل مهارات 
ورات هو حتسني نوعية النصوص األصلية وكذا النصوص املرتمجة من اللغات  هذه الدَّ
األخرى. والشك أن منظمة األمم املتحدة قد قامت بمبادرات لتعزيز مهارات الكتابة 

خصوصا عرب مكتبها يف فيينا، ويف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني)1(.
وينبغي أن تستثمر هذه املبادرات يف تأهيل املرتجم وإشعاره بأن مادة الرتمجة مادة 
ة ال تتوقف فقط عىل جمرد نقل كلامت من لغة إىل أخرى، وإنام تنطوي عىل ضوابط  حيويَّ
معرفية متعددة حتتاج إىل جهد كبري يف الوصول إىل نتائجها النهائية. كام ينبغي أن يستفيد 
املحّرر واملرتجم من هذه املبادرات يف تنمية املعرفة النظرية والتطبيقية بلسانيات النص، 
إخراج  أجل  من  والتنصيص،  القراءة  وطرق  املالءمة  طرق  من  التداولية؛  واآلليات 

النصوص األصلية بفعالية وإنتاجية. 

2- حتديات التقييس 
أو  الرتمجة  طريق  عن  سواء  العربية  اللغة  يف  واملفاهيم  املصطلحات  توليد  إن   
التعريب، ختضع النسجامها مع هذا القيد ؛ وهو أن يكون بناء مفهومها منطبقا عىل ما 
يقصد من وضعها. وأن يكون ذلك مفهوما لدى املتلقي الذي يستهلكها يف التواصل 
للمصطلح  الضمني  واملعنى  احلريف  املعنى  بني  الفصل  فإشكال  ولذلك  اللغة.  بتلك 
بـ«االختالف  ركانتي  إليه  أشار  فيام  تسبب  قد  التي  السامت  من  عددا  يفقده  املعرب، 
مجيع  تستوعب  ال  الكلمة  إن  بحيث  االشتقاقي«  النضب  أو  االفرتايض«)2(  الداليل 

1- الكتابة لألمم املتحدة والكتابة عىل نحو فعال ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، عىل التوايل.
2- Recanati François Literal meaning Cambridge University Press 2004 p. 15
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مشتقاهتا. وبناء عىل هذا املبدأ وجب النظر يف طريقة تعريب املصطلح بناء عىل املالءمة 
بني املعنى السياقي واحلريف، مع األخذ بعني االعتبار حضورمها معا يف النص. كام أن 
وهذا  اهلدف.  اللغة  يف  وفهمه  املصدر  اللغة  يف  وضعه  تراعي  أن  ينبغي  النقل  مالءمة 
ما يقصد ب«التقييس«)Standardization )1 وهو أن يكون التصور مالئام للمعنى يف 
العملية التواصلية سواء عىل املستوى العريب أو العاملي. وذلك وفق أهداف ومبادئ ؛ 

ومن هذه األهداف:
أ- االقتصاد يف التعبري: خاصة إذا ما لوحظ بأن مصطلحا من املصطلحات املنافسة 

أقل شيوعا من مصطلح آخر، لسبب يرجع إىل عنرص االقتصاد اللغوي.
ب- الدقة الداللية: إذا ما أسفر مصطلح ما عن وضوح أكرب من نظريه يف الداللة 

عىل املرجع، أو أقل لبسا من سواه.
ج - املالءمة اللغوية: إذا ما تضمن مصطلح ما دالالت هامشية مصاحبة مل تعرف 

يف املصطلحات األخرى املنافسة.
 ،naming التسمية  إىل  احلاجة  بني  الرصاع  فهو  التقييس  من  األسايس  اهلدف  أما 

والرغبة يف التقييس.)2( 
لذلك فإن التقييس يف الواقع اليتعلق باللغة وحدها، ولكنه جزء من التفكري والنشاط 
ووقايتها.)3(  وجودهتا  قيمتها  عىل  للمحافظة  املادي  واإلنتاج  التصنيع  جمال  يف  اليومي 
لذلك فإن املالءمة يف التقييس تضمن للتعريب انتشارا واسعا وللمفهوم تصورا مقبوال 

بعيدا عن املزج املستهجن أو التأويل البعيد.
النامذج  بعض  التقييس،  يف  املالءمة  ألمهية  نموذجا  نوردها  التي  األمثلة  ومن   
العربية)4( إلظهار  الفرنسية/  إنجليزية/  القومية  اقتبستها من معجم احلسابات  التي 

1- حسني جواد مغنية، ترمجة التقييس املصطلحي جلان ساجر، اللسان العريب، مكتب تنسيق التعريب، 
الرباط – املغرب، عدد 52، 2001م ص. 140 – 146.

2- حسني جواد مغنية، ترمجة التقييس املصطلحي جلان ساجر، اللسان العريب، مكتب تنسيق التعريب، 
الرباط – املغرب، عدد 52، 2001م ص. 140 – 146.

3- املرجع نفسه ص. 146.
4- معجم احلسابات القومية، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، جملس الوحدة االقتصادية 

العربية، األمم املتحدة، نيويورك، 2001.
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التقييس.  االقتصادية عىل مستوى  املصطلحات  ترمجة  أثارهتا  التي  التحديات  بعض 
إن  ثم  لتعريبه،  املساعدة  الرشوحات  يف  التأولية  لطبيعته  النموذج  هذا  اخرتت  وقد 
األطراف التي أرشفت عليه وهي منظمة األمم املتحدة يف إطار التعاون املشرتك القائم 
بني اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا( وجملس الوحدة االقتصادية 
العربية، باإلضافة إىل بعض املرتمجني واخلرباء الذين أسهموا يف مراجعته، وأظهروا 
اجتهادهم قصد الوصول إىل درجة املالءمة يف االستعامل والتقييم الذي هو أساس 

وضعه.
لكن الذي يالحظ عىل مادة املعجم، أنه حاول أن يالئم بني ترمجة املصطلح ووضع 
التصور العام الذي يمكن أن يشغله املصطلح يف البيئة اإلنامئية العامة، وذلك باالعتامد 
يف  تنقصه  ولكن  املالئمة،  املعرفية  البنية  عىل  احلفاظ  قصد  الواسعة  الرشوحات  عىل 
بني  الفعال  التواصل  عملية  حتقيق  عىل  تساعد  التي  التقييس  فعالية  األحيان  بعض 
بة عىل  املتخصصني. وربام كان املشاركون يف مراجعة هذه املصطلحات املرتمجة واملعرَّ
وعي بذلك، فحاولوا االعتامد عىل الصيغ املنجزة يف أفعال الكالم بناء عىل تصورات 

الطبيعة املرجعية اخلاصة باحلقل القطاعي.
 ومن نامذج ذلك: 

»االستهالك   : منه  يفهم  الذي  الداليل  السياق  يف  القياس  تالئم  ال   / إنفاق  كلمة 
النهائي الفعيل للحكومة العامة«، كام أن مفهوم »اإلنفاق« ال يستقيم يف إضافته إىل كلمة 

االستهالك يف املثالني اآلتيني:
املثال )1(:

Actual final consumption of general government consommation finale 
effective des administrations publiques

إنفاق استهالكي هنائي فعيل للحكومة العامة )1(
»قيمة اخلدمات االستهالكية اجلامعية التي تقدمها احلكومة العامة إىل املجتمع ككل 
أو إىل قطاعات عريضة منه، وتساوي اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة مستبعدًا 

1- معجم احلسابات القومية، ص4.
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منه قيمة التحويالت االجتامعية العينية إىل القطاع العائيل )األرس املعيشية(.«
املثال )2(:

Actual final consumption of households

consommation finale effective des ménages

إنفاق استهالكي هنائي فعيل للعائالت )األرس املعيشية()1(
»قيمة اإلنفاق عىل السلع واخلدمات االستهالكية التي حصلت عليها األرس املقيمة 
سواء عن طريق الرشاء بصفة عامة )عن طريق إنفاقها اخلاص( أو عن طريق التحويالت 
من احلكومة العامة أو املؤسسات التي ال هتدف إىل الربح وختدم العائالت، وتستخدمها 
النهائي  القيمة تساوي اإلنفاق االستهالكي  أفرادها ورغباهتم. هذه  إلشباع حاجات 

للعائالت مضافا إليها التحويالت االجتامعية العينية التي حصلت عليها.«
املثال )3(: وردت كلمة املفتلحة / قياسا عىل املزروعة؛ ولكن الرشوحات التوثيقية 

ال تستقيم مع هذا التقييس املقرتح من قبل املرتجم.
cultivated assets

actifs cultivés
أصول مفتلحة)2(

»تتكون من املوايش واألشجار التي تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة لفرتة زمنية 
أطول من عام إلنتاج سلع أو خدمات أخرى.وهكذا فإن املوايش التي يستمر استعامهلا 
يف اإلنتاج عامًا بعد آخر تقيد أصوالً ثابتة )حيوانات التكاثر، األلبان، الصوف...إلخ( 
أما احليوانات التي تربى للذبح، بام يف ذلك الطيور، فال تعترب أصوالً ثابتة. واألشجار 
التي تزرع من أجل إنتاجها هي أصول ثابتة، بينام األشجار التي تربى من أجل اخلشب 

وتعطي إنتاجًا مكتماًل مرة واحدة يف النهاية ال تعترب أصوالً ثابتة.«
املثال )4(:

land under cultivation

1- املرجع نفسه.
2- معجم احلسابات القومية، ص20
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terrains cultivés
أراٍض مفتلحة)1(

هي األرايض املستعملة للزراعة عمومًا أو ألغراض جتارية، وتشمل من حيث املبدأ 
األرض املستعملة إلنتاج املحاصيل أو الفاكهة أو الكروم .. الخ.

املثال )5(:
inventories of work-in-progress on cultivated assets

stock des travaux en cours sur actifs cultivés

خمزون األصول املفتلحة قيد اإلنجاز)2(
الطيور  مثل  بذبحها،  إال  يتحقق  ال  إلنتاج  تربى  التي  الداجنة  احليوانات  »يشمل 
واألسامك التي تربى جتاريًا واألشجار وغريها من النباتات التي ال تنتج إال مّرة واحدة 

وذلك عند هالكها، واألصول املفتلحة غري الناضجة التي تعطي إنتاجًا متكررًا.«
املثال )6(: وردت كلمة مسامهة / قياسا عىل كلمة اإلسهام؛ وهو مصطلح ال يوافق 
املشاركة وليس  بمعنى  منه اإلسهام  املرتجم يقصد  للمصطلح، ألن  التوثيقي  التفسري 

املسامهة بمعنى دفع الشء أو تسديده.
actual social contributions

cotisations sociales effectives
مسامهات اجتامعية فعلية)3(

»تتكون من املسامهات االجتامعية الفعلية للمستخدمني )مسامهات اجتامعية فعلية(، 
واملسامهات االجتامعية التي يدفعها العاملون حلساهبم اخلاص وكذلك األشخاص غري 
املستخدمني، إىل صناديق الضامن االجتامعي أو برامج التأمني االجتامعي املمول متويال 
خاصا. وتقيد املسامهات يف الوقت الذي ينجز فيه عمل يؤدي إىل نشوء التزام يوجب 
دفعها. ويضاف إليها مكمالت املسامهات التي تدفع من دخل امللكية الذي يعزى إىل 

1- معجم احلسابات القومية، ص65.
2- معجم احلسابات القومية، ص 63.

3- معجم احلسابات القومية، ص5.
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حاميل بوليصات التأمني.«
املثال )7(:

employers’ social contributions

cotisations sociales à la charge des employeurs

مسامهات أرباب العمل االجتامعية)1(
»مدفوعات تتم بواسطة رب العمل )فعلية أو حمتسبة( هبدف تأمني منافع اجتامعية 
معينة  ظروف  نشوء  أو  معينة  حوادث  وقوع  حالة  يف  مستخدميهم  احتياجات  لسد 
التقاعد  عىل  واإلحالة  واإلصابات  املرض  مثل  رفاهه  أو  املستخدم  بدخل  ترض  فد 

...إلخ.«.   
تقتيض املالءمة والتقييس يف ترمجة الوثائق العربية فقه النص ومعرفة ثقافته بكامل 
العبارة  املالءمة يف سبك  املناسب يف ختصصه، مع  مكوناهتا قصد استخراج املصطلح 
معجم  قدمها  التي  السابقة  املصطلحات  نامذج  يف  فالناظر  والتفسري.  للرشح  املالئمة 
الداليل.  وصفه  يف  وغموضا  وترمجته،  املصطلح  بني  تفاوتا  جيد  القومية  احلسابات 
هناك  للمصطلح، ألن  الداليل  املعنى  مستويات  التحكم يف  ذلك صعوبة  والسبب يف 
تدرجا يف املعاين الداللية من املعنى األقل عمقا إىل املعنى األعمق منه، قصد الوصول 
إىل »املعنى الدقيق« وهذا النوع من املامرسة يف عمل املرتجم يعترب معّقدا بالنسبة إىل قدر 
املوضوعية التي يسعى إىل حتصيلها. لذلك جيد نفسه يتعامل مع »ألغاز« املعنى حسب 

تعبري جيامر)2(.
ثالثة  يتضمن  املعنى  إن  حيث  للتأويل،  النهائية  املرحلة  تعترب  املعنى  فداللة 
إليه  يتوصل  الذي  املعنى  ثم  اخلمس،  حواسنا  حتمله  الذي  العام  املعنى  مستويات؛ 
تكون  أن  ينبغي  املعنى  من  النوعني  هبذين  املتعلقة  املعارف  وأن  القبلية،  باملعارف 
االستثنائي  املعنى  هناك  ثم  مرجعية،  أي   Meta linguistics اللسانيات  خارج 
با  املحمول بواسطة املسانيد احلرة أو املرتبطة. فاملعنى املسند احلر يعترب موضوعيا ومرتَّ
يف املعاجم، أما املعنى املرتبط فهو ذايت يتصل باملجال اللساين، حسب الوضعية التي 

1- املرجع نفسه.
2- Traduire ou I ‹art d’interpréter  tome 1 principes. Sainte Foy 1995 p 45 -56.
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يوجد فيها. 
فالقراءة الصحيحة للنص املرتجم ال تقل أمهية عن قراءة السياق، وال يمكن أبدا 
جتاهلها، من ِقَبل املرتجم لكوهنا توفر كل املتطلبات التفصيلية للمصطلحات التقنية أو 
الذي  النص،  املشاركة، واستكشاف  التي تصب كلها يف مفهوم  الفنية،  أو  املؤسساتية 
هو قادر عىل استقطاب القارئ ودفعه إىل حتقيق هويته وبناء معناه. وهذا اإلجراء جيعل 

العمل مشرتكا بينهام وال يبلغ مداه إال بتعاوهنام)1(. 

سادسا: الوثائق العربية ورضورة االندماج اللغوي
1- التعدد اللغوي

من  نوع  هو  أخرى  إىل  لغة  من  الرتمجة  بواسطة  ونقلها  العربية  الوثائق  حضور  إن 
االندماج وإسهام يف التعدد اللغوي ويف إثراء اهلوية الثقافية وتقويتها.

وقد أسهمت منظمة الرتبية والثقافة والعلم )اليونسكو( يف تشجيع التعدد اللغوي
مطلع  يف  كانت  األوىل  هامتني،  مبادرتني  عرب  العامل  للغات   Language diversity

 Stephen Wurm الثامنينات من القرن املايض )1980(، قام هبا الراحل ستيفن ورم
الذي سلط الضوء عىل موضوع التنوع اللغوي باعتباره عنرصا حاسام يف التنوع الثقايف 
يف العامل، فأطلق برنامج الكتاب األمحر للغات املهددة باالندثار الذي ُاستبدل بأطلس 

اليونسكو للغات العامل املهددة.)2( 
أما املبادرة الثانية فتتصل باملرشوع الذي قامت به اليونسكو الذي حيافظ عىل الوثائق 
اللغوية واندماجها يف التعدد اللغوي عرب مرشوع »إعالن روائع الرتاث الشفهي وغري 

املادي للبرشية« عام )1997(
طريق  عن  ومحايتها  اللغة  مسألة  معاجلة  يف  كبري  أثر  املبادرتني  هلاتني  كان  وقد   
اللغويني  من  عدد  عمل  ولذلك  االنقراض.  خطر  من  اللغوي  والتعدد  االندماج 
بالتعاون مع منظمة اليونسكو من نوفمرب 2001 ومارس 2003 لصياغة طرق لتقييم 
حيوية اللغة أنتجت جمموعة من املبادئ التوجيهية أمهها؛ التأكيد عىل التوثيق والصيانة 
اللغوية وتنشيطها من أجل حتقيق التعاون مع )املتخصصني يف اللغة، األفراد واملنظامت 

1- cf Stiele K : Réception et fiction Poétique 39 1979 pp 299 - 320 
2- Christopher Moseley Atlas des langues en danger dans le monde UNESCO 2010.
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غري احلكومية واحلكومات املحلية واملؤسسات الدولية(.
من  أهنا  عىل  العربية  اللغة  وثائق  وخدمة  اللغوي  التعدد  إىل  النظر  وجب  لذلك 
املهام احلالية واملستقبلية التي تعزز نشاط اللغة يف مواجهة حتديات االنقراض، وتدعم 

أنشطتها العاملية ألسباب منها:
 1- أهنا تثري رأس املال الفكري للغة العربية. 

2- أهنا تقدم منظورا ثقافيا جديدا إىل املعرفة احلالية للغة العربية وبيئتها.
العربية والعمل عىل إعادة تنشيط معرفتها  اللغة  3- أهنا تساعد عىل إدراك موارد 

اللغوية والثقافية.
وال خيفى أن وظيفة الوثائق اللغوية هي جزء من املقومات اجلوهرية هلوية اللغة 
 وركيزة أساسية يف االتصال واالندماج والتنمية حاال ومستقبال. ومع ذلك، فإن اللغة 
لبقائها  ظروفا  جتد  مل  إذا  كليا  لالندثار  أو  املتزايد  للتهديد  عرضة  العوملة  جراء  تبقى 
الفريدة يف  للذاكرة ولألنامط  اللغة، فإن يف ذلك ضياعًا  تندثر  واستمراريتها. وحني 

التفكري والتعبري، وضياعًا  للموارد الثمينة مستقبل األمم والشعوب. 

2- رضورة املعرفة الرقمية
لقد غريت التكنولوجيا املتقدمة يف القرن الواحد والعرشين مناخ املعرفة عن طريق 
بأدوار  القيام  اللغات  من  وغريها  العربية  اللغة  عىل  وحتَّمت  املعلومايت،  التواصل 
جديدة ؛ بحيث تكون جمهزة بمهارات جديدة تعتمدها الرتمجة، ومنها اعتامد احلاسوب 
فعمقت  األخرى  اللغات  اعتمدهتا  التي  اخليارات  من  وهي  اللغوية،  اخلدمات  يف 
اهلوة الرقمية بينها وبني اللغات األخرى وضمنها اللغة العربية )خصوصا فيام يتصل 

بذاكرات الرتمجة وقواعد بيانات املصطلحات(.
للوثائق  والرتمجة  التحرير  أقسام  يف  الرقمية  املعرفة  تتوفر  أن  رضوريا  كان  لذلك 
العربية يف املنظامت الدولية، مع توحيد متطلبات العمليات اللغوية فيام بينها. وال شك 
أن مؤسسات منظومة األمم املتحدة قد رشعت يف أوائل عام 2000، يف اعتامد الرتمجة 

بمساعدة احلاسوب لتقّدم خدماهتا اللغوية بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.)1(

1- يرجع إىل التعددية اللغوية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة: حالة التنفيذ، بابا لويس فال ييشان 
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باحلاسوب  باالستعانة  املعني  الدويل  السنوي  االجتامع  أنشأ   ،2009 عام  ويف 
العملية  اجلوانب  ملناَقشة  اآللية  بالرتمجة  معنيًا  عاماًل  فريقًا  واملصطلحات  الرتمجة  يف 
الستخدام أدوات الرتمجة بمساعدة احلاسوب، ولتعريف األعضاء بالتقنيات اجلديدة. 
»وتقنيات الرتمجة بمساعدة احلاسوب« بدءًا من أداة التدقيق اإلمالئي البسيط وصوالً 
 )Tradosو MultiTrans إىل برجميات أكثر تطورًا للرتمجة اآللية أو ذاكرات الرتمجة )مثل
استخدام  إعادة  خالل  من  حمددة،  سياقات  يف  املرتمجني  عمل  تسهل  أن  يمكن  والتي 

فقرات ومجل ومقاطع ُترمجت يف وثائق سابقة.)1(
إن االهتامم بجانب املعرفة الرقمية يف دراسة الوثائق العربية التي أصدرهتا منظمة 
األمم املتحدة وهي »تضم مجيع الوثائق املتعددة اللغات املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت« 
حيتاج إىل تطور كبري من أجل إنتاج فقرات يمكن أن تشكل أساسًا متينًا للرتمجة من 
العربية وإليها مقارنة مع باقي اللغات األخرى، خصوصا اإلنجليزية والفرنسية حتى 

يتاح للقارئ املطَّلع عىل موضوِع النص األصيل فهاًم أوليًا لَفحواه. 
البحث للرتمجة ستساعد يف  التقريبية بواسطة حمركات  آليات الرتمجة  كام أن اعتامد 
إجياد مصطلحات موحدة، وتسهم يف خدمة وثائق األمم املتحدة ألن معظمها مفهَرس 

 .Google يف هذه املحركات خصوصا يف حمرك غوغل
من   ،2010 نيسان/أبريل  يف  اآللية  بالرتمجة  املعني  العامل  الفريق  استفاد  وقد 
بيانات  قاعدة  إنشاء  عىل  والعمل  واملصطلحات،  الرتمجة  يف  باحلاسوب  االستعانة 
ألدوات الرتمجة بمساعدة احلاسوب، التي تتيح للمنظامت حتديث بياناهتا عرب االنرتنت. 
لكن هذا العمل حيتاج إىل أن يوسع نطاق استخدامه ليشمل مجيع املستخدمني لكونه 

مصدرًا غنيًا للمعلومات)2(.
إن إضافة مهارة املعلومات عن طريق املعرفة الرقمية لتحرير وترمجة الوثائق العربية 
املرتجم، وأن حمَورهْيا األَساسني مها  لنجاح عمل  الدولية متطلب أساس  املنظامت  يف 

 4/2011/JIU/REP الوثيقة  رمز   ،2011 جنيف،  املتحدة  األمم  املشرتكة،  التفتيش  وحدة  زانغ، 
ص88- 150.

1- املرجع نفسه.

2- املرجع نفسه.
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النرّش والبحث اللذين يقودان إىل بيئة التعلم احلضاري مدى احلياة يف جمتمع املعرفة كام 
أشار جانروكوف chnrkov)1( بأن مهارة املعرفة الرقمية هو املفتاح الذي يمّكن املرتجم 

من االستفادة املستمرة من الكّم الكبري من مصادر املعلومات املتاحة يف بيئة الّشابكة .
ويف هذا الصدد، يبدو أن نظم الرتمجة بمساعدة املعرفة الرقمية تساير واقع الوثائق 
العربية وترمجتها بشكل أفضل بكثري يف بيئة تنظيمية »يعاد فيها استخدام« نسبة كبرية 
من املعلومات الواردة يف هذه الوثائق عىل مّر السنني، مما يتيح إمكانية »إعادة استخدام« 
املصطلحات والتعابري، كام هو احلال غالبًا فيام يتعلق بالوثائق التي ُينظر فيها يف سياق 

املؤمترات والدورات املختلفة التابعة لألمم املتحدة واهليئات اإلدارية.
و قد كانت توصية »برجميات املصدر املفتوح«)2( مرشوعا مهام جيب إنجازه يف هذا 
السنوي حول االستعانة  اجتامعها  الرابعة والعرشون يف  الدورة  إليه  املجال كام دعت 
باحلاسوب يف الرتمجة واملصطلحات التي ُعقدت يف تورينو، يف نيسان/أبريل 2011، 
لتكنولوجيا  باستخدام األدوات احلديثة  يتعلق  فيام  نتائج مثرية لالهتامم  وخلصت إىل 

املعلومات يف اخلدمات اللغوية. 

اخلامتة:
تناول البحث موضوع الوثائق العربية باعتبارها مادة لغوية هلا دور كبري يف حيوية 
النظرية  القضايا  ُوِقَف عىل عدد من  والتحرير. وقد  الرتمجة  نشاطها يف  اللغة، وتعزيز 
والتطبيقية التي حاولت أن ترصد طبيعة هذه العالقة، وخصوصيات عملها يف منظمة 
الرتمجة  يف  العميقة  إشكاالهتا  وإثارة  املصطلحات  توليد  يف  ودورها  املتحدة،  األمم 

والتحرير، فوصل إىل نتائج منها: 
أ – رضورة إدراج مادة الوثائق العربية وترمجتها ضمن سياسات التنمية الثقافية يف 

البلدان العربية، لكوهنا تعّزز ثوابث الشعوب وهوياهتا وطنيا ودوليا. 

1--churkov  M. & oughtred.- can online tutorial the test for library instruction an 
evaluation and comparison of library skill instruction methods for first your student 
at deakin university .- sudney:Australian and academic libraries.2002P.2527-.
2- Annual session 200612 to 23 June 2006 Geneva Items 2 and 6 of the provisional 
agenda Annual report of the Executive Director Annual report of the Administrator 
JIU/REP/20053/ P 5.
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العربية  اللغة  ترمجة  واقع  لدراسة  مناسبة  نظرية  مقاربات  وضع  رضورة  ب- 
وحتريرها يف املنظامت الدولية، انطالقا من البحث يف رصيد وثائقها املختلفة. 

ت- إن واقع اللغة العربية يف املنظامت الدولية حيتاج إىل مبدأ املراجعة الذي يتوقف 
اللغة  عىل مبدأي »املالءمة« و«التقييس« وهذا األخري، سيفيد جمال الرتمجة يف تقريب 

وخصوصياهتا احلضارية من الواقع العاملي ومستجداته العاملية املتجددة.
ث – تكمن مربرات هذه الدراسة يف التعّرف عىل القضايا واإلشكاالت التي تواجه 
اللغة العربية يف مقابل اللغات األخرى مثل الفجوة املعجمية، والتقاسم املعريف، والعمل 
عىل وجود حمركات بحث عربية ذكية تتعامل بشكل علمي مع خصائص اللغة العربية 
ومع خمزون وثائقها العاملية، وتعمل عىل دعم املحتوى العريب ومكوناته اإلبداعية عىل 

الشابكة. 
وعىل  األخرى،  الدولية  املنظامت  عىل  املتحدة  األمم  منظمة  انفتاح  رضورة  ج- 
الوعي  يف  العريب  املستخدم  وإرشاك  العريب،  الوطن  يف  والعلمية  اجلامعية  املؤسسات 
بتجربتها  التعريف  يف  واالنخراط  العربية،  للوثائق  والتعريب  الرتمجة  بإشكاالت 

ومبادراهتا االسرتاتيجية يف التصنيف والفهرسة .
للوثائق  املعريف  الّرصيد  عرب  العربية  للغة  املتنامي  بالّدور  التعريف  رضورة  ح- 
أنواعها،  اختالف  عىل  للمعرفة  أساسية  ركيزة  باعتبارها  ترمجتها  وتشجيع  العربية، 
وذلك الستيعاب التحديدات وتسخريها حلل املشكالت التنموية، وإعداد كفاءات يف 

الرتمجة والتحرير، من أجل مسايرة اإلبداع احلضاري.
عن  والكشف  العربية  الوثائق  لنصوص  املختلفة  اللسانية  الدراسات  تشجيع  خ- 
بنيتها وطبيعة خطاهبا، والتعرف عىل مضموهنا، والبحث يف قواعد بياناهتا الرقمية، وذلك 

بالرتكيز عىل مستويات البحث املوضوعي، والبحث النيص، والبحث الداليل الذكي .

مصادر ومراجع البحث
 بابا لويس فال ييشان زانغ التعددية اللغوية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة: 
الوثيقة  رمز   ،2011 جنيف،  املتحدة  األمم  املشرتكة،  التفتيش  وحدة  التنفيذ،،  حالة 

4/JIU/REP/2011
بني  حوار  أجل  من  -اجلندر-  والتأنيث  التذكري   - عاملية  مفاهيم  نادر:  البزري   
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الثقافات، الدار البيضاء : املركز الثقايف العريب  2005م. 
  درويش عيل: دليل الرتمجان يف مبادئ الرتمجة الشفهية،رشكة راتسكوب املحدودة، 

ملبورن – أسرتاليا، 2003م.
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عريب طبعة منقحة، بريوت: الدار العربية للعلوم، 1990م.
التداويل، جملة عامل الفكر، املجلس الوطني للثقافة  كروم أمحد: الرتمجة والتأويل   

والفنون واآلداب، الكويت، العدد4،املجلد41، يونيو2013م.
 معتوق أمحد حممد : املعاجم العربية ثنائية اللغة: طبيعتها، أمهيتها، وسائل تطويرها، 

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، عامدة البحث العلمي 2005م.
 مغنية حسني جواد، ترمجة التقييس املصطلحي جلان ساجر، اللسان العريب، مكتب 

تنسيق التعريب، الرباط – املغرب، عدد 52، 2001م .
 مريفت حاتم: )اجلندر( واملواطنية يف الرشق األوسط، ترمجة عدد من الباحثني، 

بريوت: دار النهار، 2003م.

وثائق األمم املتحدة وقراراهتا
 وثائق بمنظمة األمم املتحدة عىل اإلنرتنت وهي متاحة جلميع الباحثني:

 http;//ods.un.org 
الثانية عرشة  الدورة االستثنائية  للبيئة،  املتحدة  برنامج األمم  إدارة  وثائق جملس   
شباط/فرباير   22-20 نريويب،  العاملي،  الوزاري  البيئي  املنتدى  اإلدارة/  ملجلس 

UNEP/GCSS.XII ،2012/12، ص6.
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جملس  آسيا،  لغريب  واالجتامعية  االقتصادية  اللجنة  القومية،  احلسابات  معجم   
الوحدة االقتصادية العربية، األمم املتحدة، نيويورك، 2001.

الدويل  القانون  تقرير  الستون،  الدورة  العامة،  اجلمعية  الرسمية،  الوثائق   
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5 آب/أغسطس 2005(، األمم املتحدة، نيويورك، 2005.
 قرار اجلمعية العامة 311/65 بشأن تعدد اللغات املؤرخ 13 متوز/يوليه 2011، 
جمددًا، عىل الطلب الذي تقدم به األمني العام والقايض بضامن االمتثال هلذه القواعد 
كانون  املؤرخ 23  القرار 222/55  من  ثالثًا  الفرع  من  الفقرة 5  ما جاء يف  مع  متشيًا 

األول/ديسمرب 2000.
العامة  اجلمعية  وقرار  ثالثًا؛  والفرع  الديباجة   ،222/55 العامة  اجلمعية  قرار   
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.122/A/65 وكذلك الوثيقة
 قرار اجلمعية العامة 311/65 بشأن تعدد اللغات املؤرخ 13 متوز/يوليه 2011، 
جمددًا، عىل الطلب الذي تقدم به األمني العام والقايض بضامن االمتثال هلذه القواعد 
كانون  املؤرخ 23  القرار 222/55  من  ثالثًا  الفرع  من  الفقرة 5  ما جاء يف  مع  متشيًا 

األول/ديسمرب 2000.
 Guidelines For Terminology Policies Formulating and implementing 

terminology policy in language communities’ United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization Paris 2005 Original: English )CI-
2005/WS/4(. pp 139-.

 Annual session 200612 to 23 June 2006 Geneva Items 2 and 6 of the 
provisional agenda Annual report of the Executive Director Annual report 
of the Administrator JIU/REP/20053/.

 Emerging policy issues: environment and development UNEP/GCSS.
XII/11.

 European Charter for Regional or Minority Languages Strasbourg 
5.XI.1992
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التوثيق باللغة العربية يف منظمة الأمم املتحدة
نبيل عطية الزهريي 

1- ُمقّدمة 
األمم  منظمة  العربية يف  اللغة  استخدام  واقع  استعراض  البحث  هذا  الغرض من 
املتحدة منذ دخوهلا يف املنظمة رسمّيًا وبشكل كامل يف عام 1973، واستقراء ما هلذا 
الواقع من جوانب إجيابية عىل اللغة العربية عىل خلفية تاريخ انتشار العربية يف العامل عىل 

مر العصور، مع بيان ما قد يوجد يف هذا الواقع من مشكالت وحتديات. 
فيها  األعضاء  الدول  عدد  حيث  من  دولية  منظمة  وأشمل  أكرب  املتحدة  األمم  إن 
أنشطتها. وقد اسُتخِدمت يف  التي تشملها  العاملية  الرقعة اجلغرافية  وبالتايل من حيث 
املنظمة عند إنشائها عام 1945 مخس لغات رسمية هي اإلسبانية واإلنجليزية والروسية 
والصينية والفرنسية. ويف عام 1973، أْي بعد 28 عامًا تقريبًا، نجحت الدول العربية يف 
إدخال العربية ضمن لغات املنظمة الدولية بأجهزهتا الرئيسية، فقفزت العربية إىل قلب 
برملان العامل إىل جانب اللغات األخرى يف إطار دويل واسع النطاق يف العامل احلديث، 

فأصبحت ندا هلا باملقارنة بلغات أخرى يف العامل. 
وهذا يقود إىل سؤال يتبعه فرضية، فالسؤال هو ما تقييم هذا احلدث يف سياق تاريخ 
انتشار اللغة العربية عىل مر العصور، والفرضية هي أن دخول العربية يف املنظمة الدولية 
األوىل.  واالزدهار  الفتوحات  عصور  منذ  اللغة  هذه  تاريخ  يف  حدث  أهم  ُيَعدُّ  ربام 
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فبدخوهلا يف هذا املحفل الدويل انخرطت العربية إىل جانب اللغات اخلمس األخرى 
يف نظام كان قائاًم أصاًل للخدمات اللغوية، وهو نظام وضعته األمم املتحدة بخربات 
علمية دولية منذ إنشائها وبام ورثته أيضًا من سابقتها عصبة األمم، وطورته عىل امتداد 

السنني. 
ومن أجل إجراء تقييم هذا احلدث اعتمد البحث عىل دراسة حمتوى املوقع الشبكي 
خدمات  تتناول  التي  الوثائق  أهم  وعىل  والعربية  باإلنجليزية  املتحدة  لألمم  الرسمي 
اللغات بام يف ذلك اللغة العربية. ويبدأ البحث بخلفية تارخيية رسيعة لكل من انتشار 

اللغة العربية ونشوء منظمة األمم املتحدة. 
عرص  ثم  اإلسالم  قبل  ما  عرص  من  العاملية  إىل  املحلية  من  العربية  انطالق  فيتتبع 
العرص  حتى  العربية  اليقظة  وعرص  االنحدار  وعرص  االزدهار  وعرص  الفتوحات 
احلديث. ثم يقدم نبذة عن إنشاء منظمة األمم املتحدة بمقرها العام يف مدينة نيويورك 
وأجهزهتا الرئيسية، ويوضح الفرق بني منظمة األمم املتحدة و«منظومة األمم املتحدة« 
املؤسسات  من  عددًا  وتضم  املتحدة  األمم  بمنظمة  ترتبط  التي  األكرب  األرسة  وهي 
والوكاالت الدولية األخرى املتخصصة يف جماالت بعينها. ويشري أيضًا يف هذا الصدد 
إىل عالقة التعاون األوسع بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية واملنظامت الدولية 

األخرى. 
بعد ذلك يستعرض البحث تشكيل األمم املتحدة وعمل أجهزهتا الرئيسية وهي: 
اجلمعية العامة، وجملس األمن، واملجلس االقتصادي واالجتامعي، وجملس الوصاية، 
وحمكمة العدل الدولية، واألمانة العامة. ويرّكز بشكل خاص عىل األمانة العامة لألمم 
مجيع  خلدمة  الالزمة  اليومية  األعامل  وإدارة  إنجاز  يتوىل  الذي  اجلهاز  ألهنا  املتحدة 
أجهزة املنظمة األخرى بواسطة هيئة كبرية من املوظفني الدوليني ذوي االختصاصات 
املختلفة. وترتكز خدمات اللغات التي تقدمها األمانة العامة لبقية أجهزة األمم املتحدة 
واجلمهور يف إدارتني فقط من إدارات األمانة العامة، مها إدارة شؤون اجلمعية العامة 
العامة واملؤمترات هي أهم  فإدارة شؤون اجلمعية  واملؤمترات وإدارة شؤون اإلعالم. 
إدارة بالنسبة إىل موضوع اللغات، فمن أكرب مسؤولياهتا، إىل جانب تقديم مجيع اخلدمات 
اللغات  خدمات  تقديم  عن  املسؤولية  العامة،  للجمعية  والفنية  واإلدارية  التنظيمية 
طريق  عن  وتوزيع،  ونرش  وطباعة  وحتريرية  شفوية  وترمجة  لغوي  وتدقيق  حترير  من 
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أقسامها املختلفة املفصلة يف البحث. كام تضم إدارة شؤون اإلعالم، فضاًل عن مكتب 
املتحدث الرسمي لألمني العام، أقسامًا يعتمد عملها عىل اللغات بشكل كبري مثل قسم 
خدمات املوقع الشبكي لألمم املتحدة، وقسم خدمات األخبار، وقسم اإلذاعة، وقسم 

الصحافة، وشبكة مراكز اإلعالم يف أنحاء العامل، ومكتبة »داغ مهرشولد« بنيويورك. 
باللغات  املتحدة  لألمم  منتجات  بوصفها  للوثائق  الكربى  األمهية  إىل  وبالنظر 
الرسمية الست، خيصص البحث قساًم للتعريف بنظام التوثيق يف األمم املتحدة وحفظ 

الوثائق واسرتجاعها بطريقة الرموز التعريفّية الفريدة لكل وثيقة. 
وأخريًا يعرض البحث أهم االستنتاجات املستمدة من املعلومات املدروسة سواء 
فيام يتعلق بوضع اللغات عمومًا يف األمم املتحدة أو باللغة العربية خصوصًا، ويتبعها 
التي  اللغات، وينوه إىل بعض املشكالت  بام يلزم من مناقشة أو حتليل ومقارنات بني 

ظهرت من مناقشة مسائل معينة. 

استعراض الدراسات السابقة: 
مل يستطع الباحث العثور عىل كتب أو أبحاث كاملة ذات عالقة مبارشة بموضوع 
العربية يف األمم املتحدة، لكن هناك بعض املقاالت أحدها فصل يف كتاب واألخرى 

عىل مواقع شبكية. 
ففي كتاب »ثقافة احلوار«)1( أفرد القيعي فصاًل من عرش صفحات من القطع الصغري 
بعنوان »اللغة العربية يف املنظامت الدولية« استعرض فيه بإجياز أهم تواريخ استخدام 
الدولية  املحافل  يف  العربية  وضع  حلل  ثم  عام.  بوجه  الدولية  املنظامت  يف  العربية 
ومزاياه ومشكالته. وذكر من املزايا دعم احلضور العريب وتأكيد الذاتية الثقافية العربية 
يف املنظامت الدولية، واالحتكاك املبارش مع بقية اللغات العاملية، وحتفيز إثراء العربية 
باملصطلحات املتخصصة واستخدام التكنولوجيا احلديثة، ومتتع اللغويني العاملني يف 
هذه املنظامت بفرص التدريب والتطوير املهني. وأشار إىل أن أهم مشكلة تواجه العربية 
تتعلق باملصطلح العريب واختالف وتنوع املصطلحات والتسميات يف الدول العربية، 

وأوجز العوامل التي تسبب هذه املشكلة. 

1- حممود القيعي، ثقافة احلوار )القاهرة: مركز احلضارة العربية، 2008( ص 115. 
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أّما مقاالت املواقع الشبكية فهي مقاالت قصرية من صفحة واحدة، وأمهها: 
»كيف جعل املغرب اللغة العربية لغة رسمية باألمم املتحدة«)1( وفيه نقل الفاحتي عن 
السفري املغريب لدى األمم املتحدة رشيد حللو يف ندوة نظمتها يف الرباط اجلمعية املغربية 
حلامية اللغة العربية أن املغرب قام بدور كبري يف جعل العربية لغة رسمية يف املنظمة، ويف 
صدور قرار يقيض بمساواة العربية بباقي اللغات الرسمية، وإدخال العربية لغًة رسمية 
العامة، وذلك بفضل  لغًة رسمية يف اجلمعية  العربية  ثم دخول  اليونيسكو،  يف منظمة 
جهود بذلت منذ منتصف مخسينات القرن العرشين بصدور قرار اجلمعية العامة رقم 
878 عام 1954 برتمجة بعض وثائق هتم الدول العربية فقط بحد أقىص أربعة آالف 

صفحة سنوّيًا عىل نفقة الدولة التي تطلبها. 
»ماذا يعني ترسيم اللغة العربية يف األمم املتحدة واالحتفال هبا مرتني يف السنة«)2( 
وفيه أورد ولد سيدي أمحد مقتطفات من مقاالت نرشت يف ثالث صحف عربية عن 
أمهية اللغة العربية يف إطار احتفال األمم املتحدة باليوم الدويل للغة العربية يف 18 كانون 

األول/ديسمرب من كل عام. 
»اللغة العربية يف األمم املتحدة«)3( وفيه نقل خلف عن السفري الفلسطيني بكر عبد 
املنعم نبذة عن مكانة العربية يف األمم املتحدة ودخوهلا رسمّيًا يف عام 1973، وأشار إىل 
اجلهود العربية السابقة إلدخال العربية يف املنظمة بدايًة بقرار اجلمعية العامة رقم 878 

عام 1954. 
الذي أشار إىل  الرسمية؟!«4  العربيَة من قائمة لغاهتا  املتحدة  »هل سُتسِقط األمم 
اليونيسكو يف عام  العربية يف منظمة  اجلزائري إلدخال  الوفد  فيها  التي شارك  اجلهود 

1- عبد الفتاح الفاحتي، كيف جعل املغرب اللغة العربية لغة رسمية باألمم املتحدة، موقع »هسربيس« 
Hespress )املغرب( >www.hespress.com/art-et-culture<، 16 شباط/فرباير 2012.

2- إسلمو ولد سيدي أمحد، ماذا يعني ترسيم اللغة العربية يف األمم املتحدة واالحتفال هبا مرتني يف 
الثاين/يناير 2013. السنة، املوقع الشبكي >isselmou-sidahmed.blogspot.com<، 29 كانون 

اجلاللة«  صاحبة  العربية  »اللغة  الشبكي  املوقع  املتحدة،  األمم  يف  العربية  اللغة  خلف،  حييى   -3
الثاين/نوفمرب 2014. >www.arabiclanguageic.org<، 27 ترشين 

4- جريدة البصائر، هل ستسقط األمم املتحدة العربية من قائمة لغاهتا الرسمية؟!، )اجلزائر( املوقع 
الثاين/نوفمرب 2014. الشبكي >albassair.org/modules.www1<، 24-30 ترشين 
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اجلزائري  الرئيس  أّن  وإىل   ،1973 عام  العامة  اجلمعية  يف  إلدخاهلا  وكذلك   1966
مندوب  أن  ذكر  كام   .1974 عام  بالعربية  خطابًا  ألقى  من  أول  كان  بومدين  هواري 
السودان يف الندوة الدولية حول »التعدد اللساين واللغة اجلامعة« التي نظمها املجلس 
األعىل للغة العربية عام 2012 حذر من أن األمم املتحدة بدأت تفكر يف إلغاء استخدام 
اللغة العربية يف أجهزهتا ألن سفراء الدول العربية ال يتكلمون هبا يف اجتامعات املنظمة. 

2- نطاق البحث ومنهجيته: 
يقترص هذا البحث عىل دراسة منظمة األمم املتحدة األساسية وال يشمل اخلدمات 
اللغوية يف بقية منظامت أرسة األمم املتحدة، إذ ال يتسع املجال هنا ملناقشتها كلها، كام أن 
طبيعة منظامت هذه األرسة الدولية متشاهبة إىل حد كبري يف سياساهتا العامة واستخدام 

اللغات فيها، باستثناء االختالفات التي تستتبعها األنشطة اخلاصة بكل منها. 
حالة  يف  العربية  اللغة  بواقع  املتعلقة  البيانات  وحتليل  مجع  يف  الباحث  واعتمد 
اللغات  باستخدام  يتعلق  فيام  املنظمة  هذه  وثائق  حمتوى  دراسة  عىل  املتحدة  األمم 
يف األمم املتحدة وتاريخ استخدامها لتحديد مكانة وأمهية اللغات عمومًا والعربية 
خصوصًا يف العمل الدويل، مع إجراء بعض املقارنات بني اللغات الرسمية الست 

عند االقتضاء. 
وركزت الدراسة يف املقام األول عىل حمتوى املوقع الشبكي الرسمي لألمم املتحدة 
باإلنجليزية والعربية1. وقد بدأ بث املوقع الشبكي لألمم املتحدة باإلنجليزية أوالً يف 
والصينية  والعربية  بالروسية  وبعد ذلك  بالفرنسية واإلسبانية يف 1996،  ثم   ،1995
تصدرها  التي  الوثائق  مجيع  تقريبًا  ويضم  املنظمة  أنشطة  املوقع  ويغطي   .19982 يف 

أجهزهتا املختلفة باللغات الرسمية الست. 
خاص  بوجه  تتناول  التي  املتحدة  األمم  وثائق  أهم  عىل  كذلك  البحث  واعتمد 

خدمات اللغات بام يف ذلك اللغة العربية، وهي: 

ترشين   - األول/أكتوبر  ترشين   ،>/www.un.org< الرسمي  الشبكي  املوقع  املتحدة،  األمم   -1
الثاين/نوفمرب 2014.

املوقع   ،Department of Public Information اإلعالم  شؤون  إدارة  صفحة  املتحدة،  األمم   -2
الشبكي >www.un.org/en/hq/dpi/nmd<، 11 كانون األول/ديسمرب 2014. 
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 قرار اجلمعية العامة 3190 )الدورة  28( املؤرخ 18 كانون األول/ديسمرب 1973 
القايض بإدخال العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل يف اجلمعية العامة، 

رقم  العربية  الدول  املتحدة وجامعة  األمم  بني  التعاون  العامة عن  اجلمعية  قرار   
17/37 الصادر يف 16 ترشين الثاين/نوفمرب 1982، 

اللجنة  قدمته  الذي   Pattern of Conferences املؤمترات  خطة  تقرير   
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية إىل اجلمعية العامة واملؤرخ 6 ترشين األول/

أكتوبر 2006 )1(،
 International Year of ُكتّيب إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات املعنون   
هذه  مهام  عن   Languages- Facilitating communication among nations

اإلدارة والصادر بمناسبة إعالن اجلمعية العامة عام 2008 »السنة الدولية للغات«)2(، 
اخلصائص  العامة:  األمانة  »تكوين  عن  العامة  اجلمعية  إىل  العام  األمني  تقرير   
آب/  82 املؤرخ   Composition of the Secretariat للموظفني«  الديمغرافية 

أغسطس 2012 )3(، 
 قرار اجلمعية العامة رقم 292/67 املؤرخ 24 متوز/يوليه 2013 املعنون »تعدد 

اللغات«، 
 تقرير جلنة املؤمترات Committee on Conferences إىل الدورة التاسعة والستني 

للجمعية العامة عام 2014 )4(، 
 »دليل أعضاء الوفود« Delegates’ Handbook، وهو دليل يصدر كل سنة قبيل 

دورة انعقاد اجلمعية العامة)5(. 
أّما يف موضوع تاريخ انتشار اللغة العربية فقد استند البحث إىل ثالثة كتب هي: 

 .499/A/61 1- األمم املتحدة، رمز الوثيقة
2- األمم املتحدة، املوقع الشبكي >www.un.org/<، ترشين الثاين/نوفمرب 2014.

.329/A/67 3- األمم املتحدة، رمز الوثيقة
.32/A/69 4- األمم املتحدة، رمز الوثيقة

5- األمم املتحدة، رمز الوثيقة ST/CS/64، صفحة املوقع الشبكي
الثاين/نوفمرب 2014. >www.un.int/pm/delegates-handbook<، ترشين 
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عن  موسوعي  كتاب  وهو  العامل«)1(،  يف  اللغات  تاريخ  الكلمة:  »إمرباطوريات 
نشأة اللغة وتاريخ لغات العامل القديم واحلديث، خص أوستلر اللغة العربية يف القسم 
الثاين منه بحوايل 16 صفحة من االستعراض التارخيي الرسيع، لكنه يف القسم الرابع 
العامل« بحسب عدد  اليوم وغدًا« وحتت عنوان »اللغات العرشون األوىل يف  »اللغات 

الناطقني هبا باملاليني،
مل يذكر العربية إطالقًا، غري أنه عاد وذكر يف الرشح: »وهذا سيكون كافيًا للحفاظ 
هو  ما  إضافة  الرضوري  من  سيبقى  ولكن  اللغات،  أكرب  كخامس  العربية  موقع  عىل 

بالنتيجة مخس وعرشون لغة حمكية منفصلة« )أوستلر، ص721(. 
»جهود رفاعة الطهطاوي النحوية واللغوية«)2(، ويتناول عرص اليقظة العربية ابتداًء 
إنجازات  عىل  الرتكيز  مع  عيل،  حممد  وحكم  وسوريا  مرص  عىل  الفرنسية  احلملة  من 

رفاعة الطهطاوي يف اللغة والتعليم والصحافة. 
»العرب منذ العرص اجلاهيل حتى عرص مجال عبد النارص«)3( وهو كتاب ذو وجهة 
سياسية أساسًا يمزج فيه املؤلف بني الرسد التارخيي والرأي الذايت، فيستعرض تاريخ 
العرب منذ ما قبل اإلسالم ومرورًا بعرص الفتوحات والعرص األموي والعبايس وعرص 
االنحدار واحلمالت الصليبية والعرص العثامين وانتهاء بعرص التغيري والثورات ونكبة 

فلسطني. 

3- اللغة العربية يف األمم املتحدة: 
لعل دخول العربية يف املنظمة الدولية كان أهم حدث يف تاريخ هذه اللغة منذ عصور 
إىل  العربية  انخرطت  الدويل  املحفل  هذا  يف  فبدخوهلا  األوىل.  واالزدهار  الفتوحات 
جانب اللغات اخلمس األخرى يف نظام كان قائاًم أصاًل للخدمات اللغوية، وهو نظام 
أيضًا من سابقتها  إنشائها وبام ورثته  املتحدة بخربات علمية دولية منذ  وضعته األمم 

1- نيقوالس أوستلر، إمرباطوريات الكلمة: تاريخ اللغات يف العامل. )دار الكتاب العريب، بريوت(، 
.2011

2- أسامة عطية عثامن، جهود رفاعة الطهطاوي النحوية واللغوية. )مكتبة دار املعرفة للنرش والتوزيع، 
القاهرة(، 2007. 

3- أنتوين َنتنج، العرب منذ العرص اجلاهيل حتى عرص مجال عبد النارص. )مكتبة مدبويل، القاهرة(، 2004.
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فإن  املهم  احلدث  هذا  أثر  كامل  وإلدراك  السنني.  امتداد  عىل  وطورته  األمم،  عصبة 
من املفيد وضع السياق العام ملوضوع البحث بإلقاء نظرة رسيعة عىل املراحل الرئيسية 
وأهدافها  املتحدة  األمم  تاريخ  عن  الشء  بعض  القول  تفصيل  ثم  العربية،  تاريخ  يف 
وتكوينها وهيكلها التنظيمي ووظائف أجهزهتا املختلفة. وبعد ذلك نركز بوجه خاص 
عىل أحد أجهزة املنظمة وهو األمانة العامة حيث تقع خدمات اللغات ومنها خدمات 

اللغة العربية التي تقدمها األمانة العامة لبقية أجهزة األمم املتحدة. 
هي   1945 عام  يف  املنظمة  إنشاء  منذ  املتحدة  لألمم  الرسمية  اللغات  وكانت 
العربية ضمن  اللغة  والفرنسية. ودخلت  اإلسبانية واإلنجليزية والروسية والصينية 
لغات منظمة األمم املتحدة بموجب القرار رقم 3190 الذي اختذته اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة بتاريخ 18 كانون األول/ديسمرب عام 1973 يف دورة انعقادها الثامنة 
حيثيات  يف  العامة  اجلمعية  وأشارت  البحث(.  مراجع  بعد  املرفق  )انظر  والعرشين 
ونرشها،  اإلنسانية  والثقافة  احلضارة  صون  يف  العربية  اللغة  دور  أمهية  إىل  القرار 
وكون العربية لغة 19 دولة عضوًا يف األمم املتحدة، وأهنا أصاًل لغة عمل يف بعض 
وكاالت األمم املتحدة ولغة عمل ولغة رسمية يف منظمة الوحدة األفريقية. وأعربت 
عن تقديرها لتعهد الدول العربية األعضاء حتمل تكاليف تطبيق القرار يف السنوات 
يف  رسمية  ولغة  عمل  لغة  العربية  إدخال  تصويت،  دون  وقررت،  األوىل،  الثالث 
اجلمعية العامة وجلاهنا الرئيسية. وبذلك أصبحت لغات األمم املتحدة الرسمية ست 
والعربية  والصينية  والروسية  واإلنجليزية  اإلسبانية  اهلجائي:  بالرتتيب  هي  لغات 

والفرنسية. 
سواء  وحمفوظاهتا  املنظمة  وثائق  مجيع  عمومًا  هبا  تصدر  لغة  هي  الرسمية  واللغة 
أكانت أصلية أم مرتمجة، أّما لغة العمل فهي اللغة األصلية التي تصدر هبا مجيع وثائق 
املنظمة وكذلك مراسالهتا الرسمية ولوائحها اإلدارية وتكون معتمدة قانونّيًا يف تفسري 

النصوص املدونة هبا. 

3-1- اللغة العربية: من املحلية إىل العاملية 
تأثرت العربية بام تناوب عىل تاريخ العرب من عصور تراوحت ما بني انتعاش مع 
انحطاط  ثم  وازدهار  اإلسالمية  الفتوحات  مع  وانتشار  وبعده  اإلسالم  قبل  التجارة 
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التي  والشعوب  البلدان  لغات  عىل  تسود  العربية  وكانت  وتقوقع.  ركود  ثم  يقظة  ثم 
تفاعلت معها إّما كلغة جتارة أو لغة عبادة أو لغة إدارة ومعامالت أو لغة ختاطب رسمية 
وشعبية أو خليط من هذا وذاك، بحسب طبيعة عالقات العرب واملسلمني آنذاك مع 

كل بلد أو منطقة بعينها. 
أفريقيا  ساحل  سكان  لدى  السامع  مألوفة  العربية  كانت  اإلسالم:  قبل  ما  عرص 
الرشقي والساحل اهلندي كلغة جتارة يف تعامالهتم مع التّجار والبّحارة العرب، وإن مل 

يتوفر توثيق كاف لتلك الفرتة)1(. 
عرص الفتوحات: حني خرجت العربية وانترشت انتشارًا رسيعًا من موطنها الصغري 
بعد  لإلسالم  األوىل  الفتوحات  مع  واملدينة  مكة  دولة  وهو  العربية  اجلزيرة  رشق  يف 
وفاة النبي حممد عام 632 ميالدية. ففي الفرتة من عام 633 وحتى عام 642 طالت 
ليبيا  ثم  مرص  ثم  وأذربيجان  وأرمينيا  وفارس  اخلصيب  اهلالل  اإلسالمية  الفتوحات 
وتونس. ويف العرص األموي امتدت الفتوحات إىل بقية بلدان املغرب وانتقلت إىل شبه 

جزيرة أيبرييا مع عبور طارق بن زياد املضيق حوايل عام 711. 
واالكتشافات  األولني  علوم  نقل  بسبب  العربية  ازدهرت  حني  االزدهار:  عرص 
واالخرتاعات العلمية يف العرص العبايس يف العراق من حوايل عام 750، ثم يف العرص 
الفاطمي الذي بدأ يف تونس عام 908 ثم انتقل احلكم إىل مرص عام 969 وأنشأ مدينة 
القاهرة وجامعة األزهر عام 970 تقريبًا، ودام حتى 1171 عندما فتح صالح الدين 

مرص وقىض عىل الفاطميني. 
عرص االنحدار: الذي بدأ غربًا بسقوط طليطلة يف يد مسيحيي إسبانيا عام 1085 
 ،1099 عام  األوىل  الصليبية  احلمالت  مع  رشقًا  وتتابع  األندلس،  دولة  وانحسار 
ليست  فرتة  وبعد   .1258 عام  العباسية  اخلالفة  وإهناء  بغداد  عىل  املغول  هجوم  ثم 
بالطويلة اكتسح العثامنيون العامل اإلسالمي ابتداًء من عام 1516 بمرص وسوريا ثم 
مكة واملدينة. فسادت حال من اجلمود والتقوقع والتخلف عىل العامل اإلسالمي واللغة 

العربية. 

1- نيقوالس أوستلر، إمرباطوريات الكلمة: تاريخ اللغات يف العامل. )دار الكتاب العريب، بريوت(، 
.2011
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عرص اليقظة العربية: أو عرص النهضة العربية أو حركة التنوير العربية التي ظهرت 
والثقايف  الفكري  التخلف  حالة  عىل  انتفاضة  وشّكلت  عرش  التاسع  القرن  خالل 
العربية  اليقظة  هذه  عىل  الرئييس  احلافز  أن  وُيعتقد  العثامين.  احلكم  حتت  واللغوي 
نفسه  عيل  حممد  إعالن  ثم  وسوريا،  مرص  عىل   1798 عام  بونابرت  نابليون  محلة  هو 
لتحقيق  باألوروبيني  باالستعانة  احلديثة،  مرص  وأسس   .1805 عام  مرص  عىل  واليًا 
نقلة علمية وحضارية، وأرسل البعثات إىل أوروبا لتكوين كوادر مرصية حديثة. وما 
وبعد   ،1832 عام  باشا  إبراهيم  محلة  مع  سوريا  إىل  انتقلت  أن  النهضة  حركة  لبثت 
ذلك انترشت إىل بغداد رشقًا وفاس ومراكش غربًا. وتزامنت حركة التنوير مع نشأة 
مرص  يف  األلسن  مدرسة  مثاًل  )ومنها  احلديثة  واجلامعات  املدارس  وانتشار  الصحافة 
عىل يد رفاعة الطهطاوي( وازدهار العمران احلرضي احلديث)1(. كام تزامنت مع حركة 
هجرة نخبة من أهل الشام وخاصة اللبنانيني إىل الغرب منذ عام 1870 وظهور أدب 
املهجر حتى منتصف القرن العرشين. غري أن حركة النهضة العربية كانت منكفئة عىل 
الداخل النتشال الروح القومية والثقافة واللغة العربية من وهدة احلكم العثامين، ومن 

ثّم مل تكن حركة انتشار للثقافة أو اللغة العربية. 
العرص احلديث: أو ما يمكن أن نسميه عرص التمزق، فبعد أن خَبت حركة النهضة 
العربية مع نشوب احلرب العاملية األوىل عام 1914، توالت سلسلة نكبات عىل العرب 
من اتفاق سايكس-بيكو عام 1917 إىل وعد بلفور يف العام نفسه ثم إىل تقسيم فلسطني 
بقرار من منظمة األمم املتحدة عام 1947، أي بعد حوايل عامني من إنشاء املنظمة)2(. 

3-2- األمم املتحدة: إنشاؤها وتطورها 
بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل أنشئت »ُعصبة األمم« League of Nations يف عام 
1920، وضمت 42 بلدًا عضوًا هبدف حفظ السالم ومنع تكرار أهوال احلرب العاملية. 
 United Nations ومع ذلك نشبت احلرب العاملية الثانية فُأنشئت منظمة األمم املتحدة

Organization خلفًا لعصبة األمم يف عام 1945 وكانت تضم آنذاك 51 عضوًا. 

1- أسامة عطية عثامن، جهود رفاعة الطهطاوي النحوية واللغوية. )مكتبة دار املعرفة للنرش والتوزيع، 
القاهرة(، 2007.

2- أنتوين َنتنج، العرب منذ العرص اجلاهيل حتى عرص مجال عبد النارص. )مكتبة مدبويل، القاهرة(، 2004.
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منظمة األمم املتحدة: ومقرها العام يف مدينة نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية، 
واملجلس  األمن،  وجملس  العامة،  اجلمعية  هي:  رئيسية  أجهزة  ستة  من  وتتألف 
العامة.  الدولية، واألمانة  العدل  الوصاية، وحمكمة  االقتصادي واالجتامعي، وجملس 
دولة)1(، ومن  بلغ 193  الذي  األعضاء  دولية من حيث عدد  منظمة  أكرب  اآلن  وهي 
يتوقف  وال  اخلارجي.  والفضاء  واملحيطات  بل  األرض  لبقاع  أنشطتها  حيث شمول 
الدول،  بني  التعاون  تعزيز  إىل  امتد  بل  احلرب،  ومنع  السلم  حفظ  عىل  املنظمة  عمل 
وبناء السلم، واملساعدة اإلنسانية يف حاالت النزاع املسلح والكوارث الطبيعية، ونزع 
من  العامل  يف  املعيشة  مستويات  وحتسني  الشامل،  الدمار  أسلحة  انتشار  ومنع  السالح 
ومحاية  اإلرهاب،  ومكافحة  الطبيعية،  البيئة  عىل  واحلفاظ  املستدامة  التنمية  خالل 
الالجئني، وتعزيز التقدم االجتامعي وحقوق اإلنسان وحقوق املرأة والطفل وكثري من 

املسائل األخرى. 
منظومة األمم املتحدة: ترتبط منظمة األمم املتحدة بصالت هيكلية وتعاونية وثيقة 
معينة،  جماالت  يف  املتخصصة  األخرى  الدولية  والوكاالت  املؤسسات  من  عدد  مع 
أو   United Nations Family املتحدة  وتكّون معها شبكة أوسع تسمى أرسة األمم 
منظومة األمم املتحدة United Nations System. وبعض هذه الوكاالت الدولية كان 
املتحدة والبعض  بالتزامن مع األمم  ُأنشئ  املتحدة وبعضها  إنشاء األمم  موجودًا قبل 
وكالة   15 بالتحديد  املؤسسات  هذه  وتضم  نفسها.  املتحدة  األمم  أنشأته  اآلخر 
الوكاالت  أمثلة  فمن  املتحدة.  باألمم  املرتبطة  املنظامت  من  عددًا  وكذلك  متخصصة 
املتخصصة منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة 
النقد  صندوق  ومها  وودز«  »بريتون  )اليونسكو(، ومؤسستا  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
الدويل والبنك الدويل. أّما املنظامت املرتبطة باألمم املتحدة فهي كيانات تربطها باملنظمة 
اتفاقات تعاون مع األمم املتحدة مشاهبة للوكاالت املتخصصة لكنها غري ملزمة مجيعها 
بتقديم تقاريرها إىل أجهزة األمم املتحدة الرئيسية، وهذه املنظامت هي بالتحديد الوكالة 
الكيميائية،  األسلحة  حظر  ومنظمة  العاملية،  التجارة  ومنظمة  الذرية،  للطاقة  الدولية 

ومنظمة معاهدة حظر التجارب النووية.

الثاين/نوفمرب 2014. 1- األمم املتحدة، املوقع الشبكي >www.un.org/<، ترشين 
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وينسق عمل »أرسة األمم املتحدة« يف جمملها هيئة تسمى جملس الرؤساء التنفيذيني 
 Chief Executives Board for Coordination )CEB( املتحدة  األمم  ملنظومة 
وتشرتك  والبلدان.  واملناطق  العامل  صعيد  عىل  الكيانات  هذه  جهود  توحيد  هبدف 
د«  املوحَّ »النظام  فيام يسمى  املتحدة  األمم  اتفاقات مع  الكيانات بموجب  معظم هذه 
فيام  بينها  للتنسيق  دة  UN Common System، وهو عبارة عن جمموعة معايري موحَّ

يتعلق بشؤون املوظفني الدوليني من رواتب واستحقاقات ومزايا، هبدف تاليف وجود 
يف  التنافسية  ومنع  الدولية  املدنية  اخلدمة  رشوط  يف  جوهرية  تناقضات  أو  اختالفات 

التوظيف وكذلك تسهيل تبادل املوظفني. 

3-3- جامعة الدول العربية واألمم املتحدة: 
يمثل أيضًا التعاون بني األمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى، ومنها جامعة 
ثابتًا ومهاّمً عىل جدول أعامل دورات اجلمعية العامة. وتطلب  بندًا  الدول العربية، 
عن  متابعة  تقارير  تقديم  املتحدة  لألمم  العام  األمني  من  باستمرار  العامة  اجلمعية 
االجتامعات  وتعقد  وتوسيعه.  تدعيمه  وسبل  املنظامت  هذه  مع  التعاون  حالة 
بشكل دوري بني ممثيل منظامت األمم املتحدة املختلفة وممثيل جامعة الدول العربية 
وغريها من املنظامت، وتناقش النتائج والتوصيات واملقرتحات التي تنتج عن هذه 
العامة واهليئات األخرى بحسب املواضيع  انعقاد اجلمعية  االجتامعات يف دورات 

املطروحة. 

4- أجهزة األمم املتحدة)1(: 
حدد ميثاق األمم املتحدة اهليكل التنظيمي للمنظمة عند إنشائها، وهو كام يبني 
الشكل التوضيحي)1( يضم ستة أجهزة رئيسية هي: اجلمعية العامة، وجملس األمن، 
الدولية،  العدل  وحمكمة  الوصاية،  وجملس  واالجتامعي،  االقتصادي  واملجلس 
بمسائل  وبرامج وصناديق ختتص  األجهزة جلان  ويتفرع عن هذه  العامة.  واألمانة 

معينة.

1- املرجع السابق. 
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  :General Assembly 4-1- اجلمعية العامة 
هي اجلهاز األكرب يف املنظمة الذي يمثل فيه مجيع الدول األعضاء للتداول الربملاين 
وصنع السياسات بنظام التصويت عىل مسائل دخول األعضاء اجلدد ومسائل امليزانية 
والتمويل وفوق كل ذلك القرارات املتعلقة بالسلم واألمن الدوليني والتنمية. وحيفل 
تغطي  التي  البنود  من  كبري  بعدد  هلا  دورة سنوية  العامة يف كل  اجلمعية  أعامل  جدول 

تقريبًا مجيع املسائل املهمة للعامل أمجع. 
عىل  ملساعدهتا  املتخصصة  والربامج  اللجان  من  العديد  العامة  اجلمعية  وتنشئ 
املؤمترات«  »جلنة  هي  اللغات  خدمات  ملوضوع  الكيانات  هذه  وأهم  بعملها،  القيام 
Committee on Conferences التي أنشأهتا اجلمعية العامة يف عام 1974، وتتألف 

من 21 من الدول األعضاء ووظيفتها أن تقدم إىل اجلمعية العامة تقارير دورية حتت 
عنوان »خطة املؤمترات« Pattern of Conferences تتضمن مجيع املسائل واملعلومات 

املتعلقة بتنظيم مؤمترات واجتامعات املنظمة واخلدمات اللغوية واإلدارية املقدمة هلا. 

الشكل 1- األجهزة الستة الرئيسية لألمم املتحدة 

اجلمعية العامة

املجلس االقتصادي االجتامعي

حمكمة العدل الدولية

جملس األمن

جملس الوصاية

األمانة العامة لألمم املتحدة
)حيث توجد إدارة شؤون اجلمعية العامة 

واملؤمترات وإدارة شؤون اإلعالم( 
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 :Security Council 4-2- جملس األمن
األمم  الدول األعضاء يف  ملزمة جلميع  قراراته  لكّن  ويتألف من 15 دولة عضوًا 
بمراقبة  الدويل وذلك  واألمن  السلم  أساسًا مسؤولية صون  املجلس  ويتوىل  املتحدة. 
الوضع الدويل للتنبه إىل أي هتديد حمتمل أو فعيل عىل السالم، والعمل عىل حث أطراف 
أي نزاع عىل حله بالوسائل السلمية، وقد يلجأ إىل فرض العقوبات أو حتى استعامل 

القوة يف بعض احلاالت. 

 :Economic and Social Council 4-3- املجلس االقتصادي واالجتامعي
الدول  بني  من  سنوات  ثالث  كل  العامة  اجلمعية  تنتخبها  دولة   54 من  ويتألف 
األعضاء يف املنظمة. ويضطلع املجلس بمسؤوليات التنسيق ومتابعة السياسات ووضع 
واالجتامعية،  االقتصادية  القضايا  عن  العامة  اجلمعية  إىل  التقارير  وتقديم  التوصيات 
واالقتصاد  والتنمية،  واملرأة  التنمية،  يف  والتكنولوجيا  والعلم  املستدامة،  كالتنمية 
املرأة،  وشؤون  البرشية،  واملستوطنات  والسكان  العاملية،  واإلحصاءات  والبيئة، 

وشؤون الالجئني، ومكافحة اجلريمة واملخدرات، ومحاية حقوق اإلنسان. 
وينبثق عن املجلس االقتصادي واالجتامعي العديد من اللجان واهليئات املتخصصة 
 Regional Commissions يف أنشطة املجلس املختلفة، ومن بينها مخس جلان إقليمية
موزعة عىل مناطق العامل الرئيسية وهي: اللجنة االقتصادية ألفريقيا ECA )أديس أبابا، 
االقتصادية  واللجنة  ECE )جنيف، سويرسا(،  االقتصادية ألوروبا  واللجنة  إثيوبيا(، 
االقتصادية  واللجنة  شييل(،  )سانتياجو،   ECLAC والكاريبي  الالتينية  ألمريكا 
آخرًا  تايالند(، وأخريًا وليس  )بانكوك،   ESCAP اهلادئ  واالجتامعية آلسيا واملحيط 
اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا التي تسمى »اإلسكوا« ESCWA )بريوت، 
لغًة  تستعمل  كام  اإلسكوا،  ولغة عمل يف  لغًة رسمية  العربية  اللغة  وتستعمل  لبنان(. 

رسمية أيضًا يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا. 

 :International Court of Justice 4-4- حمكمة العدل الدولية
نيويورك  يف  املتحدة  لألمم  العام  املقر  ضمن  يوجد  ال  الذي  الوحيد  اجلهاز  وهي 
يف  بالفصل  املحكمة  وختتص  هبولندا.  الهاي  يف  بل  األمريكية  املتحدة  بالواليات 
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النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول األعضاء، وذلك َوفقًا للقانون الدويل، 
كام تقدم الرأي القانوين فيام حيال إليها من مسائل قانونية من جانب اهليئات والوكاالت 

املتخصصة التابعة ألرسة األمم املتحدة. 

 :Trusteeship Council 4-5- جملس الوصاية الدويل
التي كانت قد وضعت  املستعمرة  املنظمة بمتابعة أحوال األقاليم  وكان خموالً من 
األقاليم.  تلك  إدارة  تتوىل  التي كانت  الدول  بالتنسيق مع  املتحدة  األمم  حتت وصاية 
فكان يقوم بفحص ومناقشة التقارير املقدمة من الدول القائمة باإلدارة عن األحوال 
االجتامعية واالقتصادية والتعليمية لألقاليم. وانتهى عمل املجلس يف عام 1994 بعد 
إهناء استعامر آخر األقاليم التي كانت مستعمرة. ومن اجلدير بالذكر أن عمل هذا اجلهاز 
جيسد واحدًا من أهم اإلنجازات الكبرية لألمم املتحدة التي ُأنِجزت بالفعل منذ عدة 

أعوام. 

 :United Nations Secretariat 4-6- األمانة العامة لألمم املتحدة
الالزمة خلدمة مجيع أجهزة  اليومية  إنجاز وإدارة األعامل  يتوىل  الذي  وهي اجلهاز 
املنظمة األخرى، وإدارة كل ما تنشئه األجهزة من برامج وسياسات وتنفيذ ما تطلبه 
من دراسات وتقارير. واألمانة العامة تتألف من موظفني دوليني يرأسهم األمني العام 
لألمم املتحدة، وتضم عددًا كبريًا من اإلدارات واملكاتب منها ما خيدم األجهزة األخرى 
إدارّيًا وتنفيذّيًا، مثل إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات وإدارة الشؤون السياسية 
ومكتب الشؤون القانونية وإدارة نزع السالح وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، 
ومنها ما خيدم العمل الداخيل للمنظمة واملوظفني مثل مكتب خدمات الرقابة الداخلية 

وإدارة الشؤون اإلدارية وإدارة شؤون اإلعالم. 
الدوليني  املوظفني  من  ألفًا   43 حوايل  العامة  األمانة  تضم  الدوليون)1(:  املوظفون 
املتحدة األمريكية(  بنيويورك )الواليات  العام  املقر  التخصصات يف  العاملني يف مجيع 

األول/ كانون   ،>https//careers.un.org< الشبكي  املوقع   ،UN Careers املتحدة،  األمم   -1
ديسمرب 2014.
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ونريويب  )النمسا(،  وفيينا  )سويرسا(،  جنيف  يف  الرئيسية  املتحدة  األمم  فروع  ويف 
العامل)1(. وتصنف وظائف  )كينيا(، وكذلك الفروع واملكاتب األصغر يف سائر أنحاء 

األمانة العامة إىل مخس فئات تبعًا لطبيعة عملها ومتطلباهتا وهي: 
املتخصصة،  املهن  بالفنية  ويقصد   Professional category الفنية  الوظائف  فئة 
وتتطلب حصول شاغليها عىل درجات جامعية عالية، ويوظفون عىل املستوى الدويل 
املحارض  ومدوين  اللغويني  واملحررين  واملرتمجني  واإلحصائيني  االقتصاديني  مثل 

احلرفية، 
متوسطة  دراسات  وتتطلب   General Services category العامة  اخلدمات  فئة 
يف  الفنيني  ومساعدة  النصوص  وجتهيز  والسكرتاريا  املكاتب  إدارة  ختصصات  يف 

املصطلحات واملراجع والتحرير، أو التخصصات التقنية كالطباعة والصيانة واألمن، 
وتتطلب   National Professional Officers الوطنيني  الفنيني  املسؤولني  وفئة 

نفس رشوط الفئة الفنية لكن شاغليها يوظفون عىل املستوى املحيل يف الدول املعنية، 
ملساعدة  وإدارية  تقنية  ختصصات  وتتطلب   Field Service امليدانية  اخلدمة  وفئة 

ودعم عمليات األمم املتحدة امليدانية، عادة ما يوظف شاغلوها عىل املستوى الدويل، 
العليا:  القيادات  وتضم   Senior Appointments املعينني  املسؤولني  كبار  وفئة 
األمني العام Secretary General وتعينه اجلمعية العامة بتوصية من جملس األمن، 
بالتشاور مع  العام  Deputy Secretary General ويعينه األمني  العام  ونائب األمني 
ومساعدو   Under-Secretaries-General العام  األمني  ووكالء  األعضاء،  الدول 
األمني العام Assistant Secretaries-General ويعينهم األمني العام لقيادة اإلدارات 

واملكاتب الرئيسية. 
الدوليني،  املوظفني  توظيف  حتكم  قاعدة  هي  العادل)2(:  اجلغرايف  التوزيع  قاعدة 
وبموجبها خيصص لكل دولة عدد معني من الوظائف الدولية ملواطنيها بحسب عدد 
جلميع  التوظيف  نسب  مراقبة  باستمرار  وجيري  امليزانية.  يف  اشرتاكها  وقيمة  سكاهنا 

.329/67/A 1- األمم املتحدة، تقرير األمني العام، رمز الوثيقة
icsc.un.org/compendium/< الشبكي  املوقع  الدولية،  املدنية  اخلدمة  جلنة  املتحدة،  األمم   -2

display<، كانون األول/ديسمرب 2014. 
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الوظائف  مجيع  عىل  القاعدة  هذه  وتنطبق  الوظائف.  توزيع  يف  العدالة  لضامن  الدول 
اجتياز  لرشط  هلا  املتقدمون  خيضع  التي  الوحيدة  الفئة  ألهنا  اللغات  وظائف  باستثناء 
اللغوية  املعرفة  حيث  من  األفضل  اختيار  لضامن  دة  موحَّ دولية  تنافسية  امتحانات 

واملهارة واخلربة. 
وترتكز خدمات اللغات التي تقدمها األمانة العامة لبقية أجهزة األمم املتحدة واجلمهور 
واملؤمترات  العامة  اجلمعية  شؤون  إدارة  مها  العامة،  األمانة  إدارات  من  فقط  إدارتني  يف 

وإدارة شؤون اإلعالم، اللتان نقدم فيام ييل استعراضًا موجزًا لتكوينهام ووظائفهام. 

 Department for General 5- إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات
 :)1()Assembly and Conference Management )DGACM

إن إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات مهمتها النهائية تسهيل احلوار بني أعضاء 
أنشئت  التي  العامة  بينها يف حتقيق األهداف  فيام  التعاون  تعزيز  املتحدة وبالتايل  األمم 
املنظمة من أجلها. فاالجتامعات تعقد يومّيًا يف مقار األمم املتحدة حيث يناقش مندوبو 
حسن  تصور  الصعب  ومن  وتعقيدها.  تنوعها  بكل  العاملية  القضايا  األعضاء  الدول 
سري عمل األجهزة الربملانية التداولية كاجلمعية العامة وجملس األمن دون أن تتوفر هلا 
ما حتتاجه من خدمات الجتامعاهتا يف الوقت املناسب لتمكينها من القيام بعملها. كام 
أضيف إىل أعباء هذه اإلدارة يف السنوات األخرية مسؤولية التنسيق والتخطيط املركزي 
لتنظيم املؤمترات بني مقار األمم املتحدة الكبرية عىل مستوى العامل يف نيويورك وجنيف 

وفيينا ونريويب، وكذلك مع بقية املكاتب واللجان األخرى. 
وهي أهم إدارة يف األمانة العامة باملقر العام لألمم املتحدة فيام خيص موضوع اللغات 
ألن عملها األسايس الذي يتمثل يف تقديم مجيع اخلدمات التنظيمية واإلدارية والفنية 
للجمعية العامة يتضمن تقديم خدمات اللغات من حترير وتدقيق لغوي وترمجة شفوية 
الطباعي  اإلنتاج  إمجايل  بلغ  مثاًل   2009 عام  ففي  وتوزيع.  ونرش  وطباعة  وحتريرية 
حوايل 336 مليون صفحة، ويف عام 2010 بلغ إمجايل عدد اجللسات التي دونت هلا 

حمارض حرفية 411 جلسة اجتامع. 

1- األمم املتحدة، املوقع الشبكي >www.un.org/<، ترشين الثاين/نوفمرب 2014.
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الشكل 2- إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات

مكتب وكيل 
األمني العام

شعبة شؤون 
اجلمعية العامة 

واملجلس 
االقتصادي 
واالجتامعي

دائرة خدمات 
املراسم 

واالتصال

شعبة التخطيط 
املركزي 
والتنسيق

شعبة 
االجتامعات 

والنرش

شعبة الوثائق

وهي أيضًا أكرب إدارة يف األمانة العامة إذ يعمل يف أنشطتها املختلفة ما يقرب من 
موظف   2200 حوايل  يبلغ  وبإمجايل  وحده،  بنيويورك  العام  املقر  يف  موظف   1200
العدد  هذا  معظم  ويشّكل  للمنظمة.  الفرعية  واملكاتب  املقرات  يف  العامل  مستوى  عىل 
واملحررون  احلرفية  املحارض  ومدونو  الشفويون  املرتمجون  وهم:  اللغات  موظفو 
أقسام  عىل  ويتوزعون  النصوص.  جتهيز  وطابعو  التحريريون  واملرتمجون  اللغويون 
اإلدارة بنيويورك وأقسام املؤمترات يف املقار الفرعية األخرى يف جنيف وفيينا ونريويب، 
واللجان اإلقليمية اخلمس يف جنيف وأديس أبابا وبانكوك وبريوت وسانتياغو، وذلك 
بحسب اللغات املطلوبة وحجم العمل يف كل مقر. وال يوجد مدونو املحارض احلرفية 
باستثناء  املقار  هذه  مجيع  يف  العربية  اللغة  مرتمجو  ويعمل  بنيويورك.  العام  املقر  يف  إال 

بانكوك وسانتياغو. 
يبني  كام  وتتألف  العام  لألمني  وكيل  اإلدارة  هذه  يرأس  التنظيمية  الناحية  ومن 
الشكل 2 من: شعبة شؤون اجلمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتامعي، ودائرة 
املراسم واالتصال، وشعبة التخطيط املركزي والتنسيق، وشعبة االجتامعات والنرش، 

وشعبة الوثائق. 
هي:  اإلدارة  هذه  شعب  من  شعب  ثالث  اللغات  خدمات  موضوع  يف  هيمنا  وما 
الوثائق،  تنظيم االجتامعات والنرش وشعبة  املركزي وشعبة  التخطيط والتنسيق  شعبة 

وذلك ألهنا »مطبخ« معظم خدمات اللغات يف األمم املتحدة كلها. 
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 Central Planning and Coordination 5-1- شعبة التخطيط املركزي والتنسيق
 :Division

فتقوم  للوثائق،  مة  واملقدَّ لالجتامعات  الطالبة  اهليئات  مع  األول  اجتاهني:  يف  تعمل 
املنظمة.  لدى  املتوفرة  الفعلية  اإلمكانات  وبني  االجتامعات  احتياجات  بني  باملوازنة 
يمكن  بحيث  النظام،  يف  هلا  املقرر  بحسب  هيئة  كل  احتياجات  تقدير  ذلك  ويتطلب 
الواجبة،  وبالكفاءة  املطلوب  الوقت  يف  تقديم اخلدمات  لضامن  وتنسيقها  هلا  التخطيط 
واالجتاه  املتاحة.  املوارد  استعامل  يف  كفاءة  عدم  أو  العمل  يف  اختناقات  حدوث  وتاليف 
الثاين هو الشق التنفيذي خلدمة كل اجتامع يعقد، أْي استالم خمطوطات الوثائق وحتويلها 
إىل األقسام لتجهيزها بالتحرير والرتمجة والطباعة ثم التوزيع عىل اجلهات املقصودة هبا يف 
الوقت املحدد هلا. وأهم أقسام الشعبة قسم إدارة االجتامعات، ووحدة ختطيط الوثائق، 

ووحدة مراقبة الوثائق. 
 :Meetings Management Section 5-1-1- قسم إدارة االجتامعات

املنظمة،  تعقده  اجتامع  كل  لتنظيم  واملادية  البرشية  االحتياجات  حتديد  ومهمته 
املطلوبة  واللغات  الفوريني  املرتمجني  وعدد  املشاركني  الدول  ممثيل  عدد  من  ابتداًء 
وموظفي خدمة االجتامع اآلخرين، وعدد غرف االجتامع وغرف التشاور وأحجامها 
وأنواعها. ثم يضع القسم كل هذه املعلومات يف شكل حمدد هو »جدول اجتامعات 
األخرى،  الرئيسية  املقار  مع  بالتنسيق  عامني  كل  يصدره  الذي  املتحدة«  األمم 
تبعًا ملا قد جيّد  ويتابع تعديله باستمرار باحلذف واإلضافة لالجتامعات واحتياجاهتا 
تقارير حتليلية  بإعداد  بصفة مستمرة  القسم  إحدى وحدات  تقوم  كام  تغيريات.  من 
إحصائية عن أداء إدارة اجلمعية العامة وتنظيم املؤمترات لضامن الكفاءة والشفافية يف 

أداء العمل. 
املؤمترات  جلنة  أمانة  بمهام  القيام  االجتامعات  إدارة  قسم  مسؤوليات  أهم  ومن 
Committee on Conferences التي سبق ذكرها حتت اجلمعية العامة، فيقدم ألعضاء 

التقارير  إعداد  مثل  مهمتها،  أداء  يف  ملساعدهتا  واملوضوعية  الفنية  اخلدمات  اللجنة 
وغرف  قاعات  من  املنظمة  يف  املؤمترات  موارد  استخدام  كفاءة  عن  واإلحصائيات 
املعنون  تقرير  التي تدخل يف  املعلومات  وإداريني، وهي  لغويني  وجتهيزات وموظفني 

 .Pattern of Conferences »خطة املؤمترات«
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كام تتوىل إحدى وحدات هذا القسم إصدار منتج مهم هو »يومية األمم املتحدة« 
Journal of the United Nations وهي أشبه بجريدة رسمية للمنظمة تصدر كل 

بنيويورك  العام  املقر  ألنشطة  موجزًا  سجاًل  ومتّثل  األسبوعية،  العطلة  باستثناء  يوم 
يتضمن أسامء االجتامعات املقرر عقدها وتواريخ ومواعيد انعقادها وغرف االجتامع 
لوقائع  قصريًا  ملخصًا  يتضمن  كام  املناقشة،  ووثائق  بمواضيع  وقوائم  املخصصة، 
الدول  لوفود  مفيدة  معلومات  من  ذلك  وغري  السابق،  اليوم  يف  املعقودة  اجللسات 

وموظفي املنظمة. 
 Documents Planning Unit 5-1-2- وحدة ختطيط الوثائق

وتتوىل إعداد جدول تقدير حجم الوثائق املطلوبة وقوائم الوثائق املطلوبة لكل هيئة، 
املقدمة/ اهليئة  الوثيقة من  العمل املطلوب لكل وثيقة، وحتديد موعد استالم  وحتديد 
الوثائق يف  فة، والتأكد من استالم املخطوطات حسب املطلوب، ومتابعة استالم  املؤلِّ

مواعيدها املتفق عليها. 
 Documents Control Unit 5-1-3- وحدة مراقبة الوثائق

وهي الوحدة التي تتعامل مع الدوائر التي ستعمل عىل الوثائق داخل إدارة شؤون 
اجلمعية العامة واملؤمترات، من أجل متابعة العمل يف كل مرحلة من مراحله املختلفة 
ابتداء من التحرير اللغوي إىل حتضري املراجع واملصطلحات والرتمجة والتجهيز الطباعي 

والطباعة وتوزيع الوثائق. 

 :Meetings and Publishing Division 5-2- شعبة االجتامعات والنرش
التداولية يف مقر األمم املتحدة  الفعلية الجتامعات اهليئات  وتتوىل توفري اخلدمات 
يف  مناقشات  من  يدور  ملا  الست  الرسمية  باللغات  الشفوية  الرتمجة  مها:  ناحيتني  من 
جلسات اجتامع األجهزة الرئيسية، وتدوين كلامت الوفود يف اجللسات حرفّيًا بلغاهتا 
األصلية أو ترمجاهتا الشفوية يف حمارض جلسات تصدر باللغات الست، وطباعة ونرش 

الوثائق املتعلقة باجللسات أو الناجتة منها. 
خدمة  موظفي  إىل  كلامهتم  نصوص  من  نسخ  تقديم  الدول  مندويب  من  ويطلب 
حالة  ويف  الرتمجة.  جودة  لضامن  الشفويني  للمرتمجني  لتوفريها  اجللسة  قبل  االجتامع 
إلقاء املتكلم بيانه بلغة غري اللغات الرسمية الست جيب أن يوفر من ِقَبِله مرتمجًا شفويًا 
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أو نصًا مكتوبًا بلغة رسمية وكذلك شخصًا يتابع مرتجم األمم املتحدة ويوجهه لضامن 
تزامن الرتمجة مع إلقاء املتكلم. 

خدمة  وحدة  هي:  املختلفة،  املهام  هبذه  للقيام  عديدة  أقسامًا  الشعبة  وتضم 
 Interpretation الشفوية  الرتمجة  Meetings Servicing Unit، ودائرة  االجتامعات 
 Verbatim للغات الرسمية الست، ودائرة تدوين املحارض احلرفية للجلسات Service

وتدقيق  الطباعية  النسخ  إعداد  وقسم  الست،  الرسمية  للغات   Reporting Service

التجارب املطبعية Copy Preparation and Proof-reading Section، وقسم النرش 
 .Publishing Section

 :Documentation Division 5-3- شعبة الوثائق
وختتص بالعمل عىل إعداد الوثائق التي تقدم إىل اهليئات التداولية ملناقشتها أو التي 
التحرير  دائرة  من:  الشعبة  هذه  وتتألف  اهليئات.  تلك  ومقررات  مناقشات  من  تنتج 
التعاقدية، وقسم  الرتمجة  التحريرية، ووحدة  الرتمجة  واملصطلحات واملراجع، ودوائر 

جتهيز النصوص. 
 Editorial Terminology and 5-3-1- دائرة التحرير واملصطلحات واملراجع

 :Reference Service

وهي أول جزء يف شعبة الوثائق يستقبل النصوص للعمل عليها وذلك باستخراج 
املصطلحات واملراجع املتعلقة بنص الوثيقة ثم التحرير اللغوي للنص، ومن َثّم يكون 
النص جاهزًا للمرحلتني التاليتني: الرتمجة والطباعة. ويقوم هبذه األعامل األقسام التالية 

يف هذه الدائرة. 
يقدم   :Terminology and Reference Section واملراجع  املصطلحات  قسم 
خدماته للمحررين اللغويني واملرتمجني التحريريني هبدف ضامن أعىل درجة من اجلودة 
التحرير  مرحلة  قبل  وثيقة  كل  بحث  هي  القسم  هذا  ومهمة  عملهم.  يف  واالتساق 

اللغوي من ناحيتني: 
الناحية األوىل استخراج امَلراجع وذلك بتصفح الوثيقة ومواقع اإلنرتنت وقواعد 
البيانات اخلاصة هبيئات األمم املتحدة ووكاالهتا واملنظامت غري احلكومية وغريها بحثًا 
عن أي أجزاء قد تكون وردت يف وثائق صدرت من قبل، وحتديد أسامء أي َمراجع ترد 
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يف النص وحتيل إىل وثائق سابقة لريجع إليها املحرر أو املرتجم لتحقيق دقة املعلومات 
املراجع  بيانات  إلكرتونّيًا حيتوي عىل  ملفًا  النهاية  القسم يف  املستخدمة. وينتج  واللغة 

وأرقامها أو ما يساعد يف الرجوع إىل نصوصها. 
النص من مصطلحات، وتسجيل اجلديد  الثانية هي استخراج ما يرد يف  والناحية 
يف  منها  املوجود  ترمجات  وتوفري  لرتمجتها،  متهيدًا  املصطلحات  بيانات  قاعدة  يف  منها 
القاعدة للمرتمجني باللغات الرسمية الست، لتحقيق االتساق يف استعامل مصطلحات 
األمم املتحدة أو اجلهات األخرى، وبذلك يسهل عمل املحرر أو املرتجم وحيقق اجلودة 

فيه. 
قسم مراقبة التحرير Editorial Control Section: يعمل املحررون اللغويون يف 
تعاون وثيق مع مؤلفي الوثائق بلغاهتا األصلية عىل اختالف أنواعها واتساع املواضيع 
التي تتناوهلا هبدف احلفاظ عىل فكرة املؤلف وأسلوبه اخلاص مع ضامن صحة النص 
املسميات  يف  التحريرية  املتحدة  األمم  قواعد  مع  واتساقه  فيه  املعلومات  ودقة  لغوّيًا 
ومراعاة احلساسيات السياسية بني الدول واملناطق واألعراق. كام يظل املحررون عىل 
واملراجع  كالرتمجة  اإلدارة  داخل  الوثائق  إعداد  عىل  العاملة  الوحدات  ببقية  اتصال 

واملصطلحات. 
يتوىل   :Official Records Editing Section الرسمية  السجالت  حترير  قسم 
مثل  أيضًا  فيقوم  املستديمة،  األرشيفية  األمهية  ذات  للوثائق  اللغوي  التحرير  مهمة 
مرتمجة  صدورها  بعد  لكن  للوثائق  اللغوي  بالتحرير  التحرير،  مراقبة  قسم  سابقه، 
هذا  يف  املحررون  يعمل  لذلك  فقط.  األصلية  باللغة  وليس  مجيعها  الرسمية  باللغات 
القسم يف شكل فَِرق عمل من حمررين من اللغات الرسمية الست للتأكد من تساوي 
فيها،  املذكورة  واملصادر  واملراجع  اللغوي،  وشكلها  مضموهنا  يف  اللغات  مجيع  نسخ 
إدخاهلا  ُطلب  قد  يكون  تعديالت  أي  إدخال  ومن  املستخدمة،  املصطلحات  وصحة 
عليها يف مراحل الحقة، بحيث تصبح هذه النسخ سجاًل سلياًم ألعامل املنظمة ومصدرًا 

موثوقًا للمصطلحات والرتمجات. 
دوائر  ست  وهي   :Translation Services التحريرية  الرتمجة  دوائر   -2-3-5
تقوم برتمجة مجيع وثائق املنظمة إىل لغاهتا الرسمية. وترتجم بعض أنواع الوثائق إىل اللغة 
األملانية وهي ليست من اللغات الرسمية وتتكفل الدول الناطقة باألملانية بجميع تكاليف 
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والروسية  واإلنجليزية  اإلسبانية  الرتمجة  دوائر  تتوىل  الرتمجة  إىل  وباإلضافة  الرتمجة. 
والفرنسية )أي باستثناء الصينية والعربية( بإعداد »املحارض املوجزة« التي تلخص وقائع 

جلسات اجتامعات أجهزة األمم املتحدة التي ال يصدر هلا »حمارض حرفية«. 
وحدة الرتمجة التعاقدية Contractual Translation Unit: تتوىل مسؤولية التعاقد 
مع مرتمجني حتريريني وطابعني خارجيني إلنجاز ما يزيد عن طاقة دوائر الرتمجة وجتهيز 
النصوص الداخلية يف املنظمة. وتقدر هذه الزيادة قريبًا من ربع حجم العمل، وبالتايل 
يعمل حساهبا يف ختطيط برنامج العمل لضامن االستفادة القصوى بطاقة العمل الداخيل 
العقود طبقًا  إعداد صيغ  الوحدة  مهام هذه  املوظفني. وتشمل  لوقت  أي هدر  وتفادي 
والطابعني  املرتمجني  بأسامء  بقوائم  واالحتفاظ  الدولية،  للمنظمة  القانونية  للقواعد 
التعاقد، وإسناد مهام  املعتمدة ذات اخلربة، والتفاوض عىل  الرتمجة  املؤهلني ووكاالت 
الرتمجة املختلفة تبعًا خلربة وختصص املرتجم بعد التشاور مع اإلدارات الطالبة للرتمجة، 
ومتابعة إنجاز املعامالت املالية للمرتمجني بالتشاور مع شعبة احلسابات املالية يف املنظمة، 

وتسليم الرتمجات املنجزة إىل اإلدارات املعنية. 
Text Processing Section: ويتألف من ست  5-3-3- قسم جتهيز النصوص 
عليها  يعمل  التي  للوثائق  اإللكرتوين  التجهيز  تتوىل  الست  الرسمية  للغات  وحدات 
النهائي وهو إنتاج  املحررون واملرتمجون التحريريون يف مراحلها املختلفة حتى اهلدف 
النسخة الصاحلة للطباعة وإرساهلا إىل شعبة االجتامعات والنرش حيث جيري اإلخراج 
الطباعي والتصحيح الطباعي ثم الطباعة النهائية فتكون الوثائق بعد ذلك جاهزة للنرش. 

 :)1(Department of Public Information )DPI( 6- إدارة شؤون اإلعالم
إدارة شؤون اإلعالم من أقدم اإلدارات التي أنشئت يف املنظمة، واهلدف من إنشائها 

نرش وتعميق الوعي والتفهم لدى 
اجلمهور العام عىل مستوى العامل ملا متثله منظمة األمم املتحدة من ُمُثل ومبادئ وما 
الواقع، وذلك باستخدام مجيع وسائط اإلعالم املسموع  تقوم به من عمل عىل أرض 

واملرئي التقليدية واإللكرتونية. 

1-  املرجع السابق.
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ثالث  من   3 الشكل  يبني  كام  وتتألف  العام،  لألمني  وكيل  اإلدارة  هذه  ويرأس 
شعب هي: شعبة االتصاالت االسرتاتيجية، وشعبة األخبار ووسائط اإلعالم، وشعبة 
التوعية. وفضاًل عن ذلك تتوىل إدارة شؤون اإلعالم األعامل التنظيمية واإلدارية ملكتب 

املتحدث الرسمي باسم األمني العام. 

 :News and Media Division 6-1- شعبة األخبار ووسائط اإلعالم
الصحفيني  مع  والتعاون  املنظمة،  عن  واملعلومات  األخبار  ونرش  بإنتاج  وتقوم 

واملؤسسات اإلعالمية العاملية يف تغطية أخبار األمم املتحدة، وأهم أقسامها: 
وصفحاته  املوقع  تصميم  ويتوىل  املتحدة:  لألمم  الشبكي  املوقع  خدمات  قسم 
وتطويرها وحتديث املحتوي لتغطية أهم وأحدث أنشطة املنظمة ومؤمتراهتا ومناسباهتا 
االحتفالية، كام يقوم بتنسيق وإدارة املحتوي باللغات اإلسبانية واإلنجليزية والروسية 

والصينية والعربية والفرنسية. 

الشكل 3- إدارة شؤون اإلعالم

مكتب وكيل 
األمني العام

شعبة 
االتصاالت 
االسرتاتيجية

شعبة األخبار 
ووسائط 
اإلعالم

مكتب املتحدث 
الرسمي باسم 

األمني العام

شعبة التوعية

قسم خدمات األخبار: الذي ينرش آخر األنباء عن التطورات املتعلقة باملنظمة ويدير 
مركز أخبار األمم املتحدة الذي يعمل باللغتني اإلنجليزية والفرنسية. 

أحدث   UN Radio املتحدة«  األمم  »إذاعة  عرب  يومّيًا  يبث  الذي  اإلذاعة:  قسم 
األخبار والقصص اإلخبارية، ويذيع خمتارات من اجللسات واألحداث االحتفالية عىل 
والروسية  واإلنجليزية  اإلسبانية  هي:  لغات  بثامين  وذلك  مسجلة،  بأرشطة  أو  اهلواء 
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أسبوعية  برامج  يبث  كام  والكيسواحلية،  والربتغالية  والفرنسية  والعربية  والصينية 
بلغات إضافية هي: اهلندية والبنغالية واإلندونيسية والكريولية الفرنسية. 

قسم الصحافة: الذي يصدر املواد الصحفية باللغتني اإلنجليزية والفرنسية لتوزيعها 
عىل وسائط اإلعالم ووفود الدول األعضاء واجلمهور العام. 

 :Strategic Communications Division 6-2- شعبة االتصاالت االسرتاتيجية
تتوىل وضع سياسات اإلعالم وأولوياته يف املنظمة وترشف عىل عمل شبكة مراكز 
عددها  يبلغ  التي   Information Centres )UNICs( املتحدة  لألمم  التابعة  اإلعالم 

63 مركزًا يف أنحاء العامل. 

 :Outreach Division 6-3- شعبة التوعية
وتنشط يف جمال إرشاك اجلمهور العام واملجتمعات املحلية يف تعبئة الدعم املعنوي 
ألهداف األمم املتحدة. وهذه الشعبة هي التي تدير مكتبة »داغ مهرشولد« الواقعة يف 

املقر العام بنيويورك. 

7- نظام التوثيق يف األمم املتحدة: 
الوثائق هي من أهم منتجات منظمة األمم املتحدة بوصفها اهليئة الربملانية العاملية 
التي جيتمع دول العامل األعضاء يف أجهزهتا الرئيسية ملناقشة القضايا واملسائل العاملية. 
وُتسجل الوثائق يف شكل ورقي وإلكرتوين باللغات الرسمية الست حلفظها وإتاحتها 
اإلعالم  ووسائط  املنظمة  وموظفي  األعضاء  الدول  لوفود  واالسرتجاع  للبحث 
واملراكز البحثية. وقد بدأ نظام التوثيق يف األمم املتحدة مع وضع ميثاق األمم املتحدة 
يف عام 1945، وتطور مع توسع عمل األمم املتحدة وأنشطتها مستفيدًا دائاًم بالتطور 

التكنولوجي يف العامل. 
وبوجه عام، يمكن تصنيف وثائق األمم املتحدة حتت ثالثة أنواع رئيسية: )1( وثائق 
تقدم إىل االجتامعات واملؤمترات التي تعقدها أجهزة األمم املتحدة أو تنتج عنها، )2( 
واملنشورات  املطبوعات   )3( ومراسالهتا،  اإلدارية  وتعليامهتا  الداخلية  املنظمة  لوائح 

العامة أو الفنية أو اإلعالمية التي تكون موجهة أصاًل للجمهور ووسائط اإلعالم. 
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والعدد األكرب للوثائق هو النوع األول أي وثائق االجتامعات التي تصدر قبل دورة 
pre- االنعقاد وأثناء دروة االنعقاد وبعد دروة االنعقاد. فوثائق ما قبل دورة االنعقاد
session documents تشمل جدول األعامل، وتنظيم األعامل، والرسائل الواردة من 

الدول األعضاء وتقارير األمني العام عن مواضيع جدول أعامل االجتامع، وأي وثائق 
 in-session documents حتتوي معلومات للوفود وغريهم. ووثائق دورة االنعقاد 
التقارير.  ومشاريع  القرارات  كمشاريع  االجتامع  خالل  املشاركون  يناقشها  التي  هي 
تنقيحها  بعد  تصدر   post-session documents االنعقاد  دورة  بعد  ما  ووثائق 

واعتامدها كاملحارض الرسمية لوقائع االجتامعات. 
حفظ الوثائق: ظلت وثائق املنظمة حُتفظ يف شكل ورقي يف أضابري تصنف بحسب 
إىل  واملراجع  املصطلحات  بقسم  خاصة  مكتبة  يف  الرقمي  والتسلسل  والسنة  اهليئة 
لألمم  الرسمية  الوثائق  »نظام  هو  إلكرتونّيًا  نظامًا   1993 عام  يف  اإلدارة  أدخلت  أن 
املتحدة« Official Document System واختصارًا ODS لتسهيل الرجوع إىل نصوص 
وثائق األمم املتحدة الرئيسية الصادرة منذ عام 1946. وجيري بشكل مستمر التحويل 

الرقمي لبقية الوثائق بجميع اللغات الرسمية الست. 
ويوضع  الرسمية،  باللغات  وثيقة  لكل  فريد  تعريفّي  رمز  خيصص  الوثائق:  رموز 
هذا الرمز يف ترويسة الوثيقة وقرينه اسم األمم املتحدة بوصفها صاحبة الوثيقة. وحتت 
الرمز خيصص حّيز آخر للبيانات اخلاصة بتوزيع الوثيقة وتارخيها واللغة الصادرة هبا 
واللغة األصلية، وقريَن هذا احلّيز يرد اسم جهاز األمم املتحدة الصادرة عنه الوثيقة، 

وبعد ذلك عنوان الوثيقة، كام يبني املثال التايل:
 

األمم املتحدة 
476/S/2007

جملس األمن

]عنوان الوثيقة[

Distr.: General
7 August 2007
Arabic
Original: English

فرمز الوثيقة هو S/2007/476، حيث احلرف S يرمز ملجلس األمن والرقم 2007 
هو السنة، والرقم 476 هو الرقم املسلسل لوثيقة معينة من الوثائق الصادرة يف تلك 
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السنة. أّما خانة بيانات التوزيع التي ترد حتت رمز الوثيقة فتحدد: نوع التوزيع )توزيع 
ولغة  إليها(،  )املرتجم  احلالية  الوثيقة  ولغة  الوثيقة،  نرش  وتاريخ  املثال(،  هذا  يف  عام 

الوثيقة األصلية )املرتجم منها(. 
حتى  واحدة  بصيغة  الالتينية  باحلروف  الوثيقة  رمز  يكتب  أن  عىل  الُعرف  وجرى 
الوثائق  يف  باإلنجليزية  التوزيع  بيانات  وتكتب  والصينية،  والروسية  العربية  الوثائق  يف 
اإلنجليزية والعربية والروسية والصينية، أّما يف الوثائق الفرنسية واإلسبانية فتكون هباتني 
اللغتني. ويف حالة الوثائق الصادرة بالعربية يكون رمز الوثيقة وخانة بيانات التوزيع يف 
يسار أعىل صفحة الغالف، أّما يف اللغات اخلمس األخرى فتكون يف يمني أعىل الصفحة. 

8- النتائج واملناقشة:
مع مراعاة حدود منهجية هذه الدراسة وقيودها، برز من استقراء املعلومات السابقة 
عدة استنتاجات ُيعتقد أهنا تدعم فرضية أن دخول العربية يف حمفل األمم املتحدة الدويل 
هذه  نعرض  ييل  وفيام  منطقتها.  خارج  اللغة  هذه  انتشار  تاريخ  يف  حدث  أهم  يمثل 
مغزاها  تبني  بتعليقات  اللزوم  عند  ومتبوعة  فرعية  عناوين  حتت  جممعة  االستنتاجات 
ملوضوع الدراسة إجيابًا أو سلبًا. وبعضها يتعلق بوضع اللغات عمومًا يف األمم املتحدة 

وبعضها اآلخر خيص اللغة العربية. 
جمال نشاط األمم املتحدة: تتصدى املنظمة الدولية بطبيعة عملها لعدد ضخم ومتنوع 
من املسائل التي هتم العامل، فعىل سبيل املثال ناقشت اجلمعية العامة وحدها يف الدورة 
التاسعة والستني عام 2014 جدول أعامل يتألف من 172 بندًا موزعة حتت عناوين 
السالم  وصون  املستدامة،  والتنمية  املطرد  االقتصادي  النمو  حتقيق  أمهها:  عريضة 
جلهود  الفعال  والتنسيق  اإلنسان،  حقوق  وتعزيز  أفريقيا،  وتنمية  الدوليني،  واألمن 
املساعدة اإلنسانية، وتعزيز العدالة والقانون الدويل، ونزع السالح، ومراقبة املخدرات 
ومنع اجلريمة ومكافحة اإلرهاب الدويل بجميع أشكاله ومظاهره، واملسائل التنظيمية 
واإلدارية. ويقدم هذا التعدد والتنوع يف املواضيع حتديات وفرص مهمة إلثراء اللغة 

العربية واللغات األخرى. 
مكانة اللغات يف األمم املتحدة: تنبع أمهية تعدد اللغات يف األمم املتحدة من الطابع 
الدويل الشامل للمنظمة وكوهنا برملان العامل كله. ففي أي جهاز برملاين يف أي دولة تدور 
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مداوالت بطبيعة احلال بلغة ذلك البلد أو بأكثر من لغة يف البلدان التي يكون فيها أكثر 
من لغة رسمية. أّما يف الربملان الدويل فال يمكن التداول ال بلغة واحدة وال بكل لغات 
الدول األعضاء. وفرض الواقع العميل والظروف التارخيية املحيطة بإنشاء املنظمة أن 
يقترص األمر يف البداية عىل اإلسبانية واإلنجليزية والروسية والصينية والفرنسية لغات 

رسمية، ثم انضمت إليها العربية يف عام 1973. 
اللغات  بني  املساواة  بتحقيق  املتحدة  األمم  هتتم  الرسمية:  اللغات  بني  املساواة 
 24 ففي  اللغوي.  والتنوع  التعدد  محاية  يف  العامة  سياساهتا  إطار  يف  الست  الرسمية 
متوز/يوليه 2013 مثاًل اعتمدت اجلمعية العامة القرار رقم 292/67 املعنون »تعدد 
اللغات« الذي شددت فيه عىل األمهية القصوى للمساواة بني اللغات الرسمية الست 
لألمم املتحدة، وكررت طلبها إىل األمني العام أن ينجز مهمة حتميل مجيع وثائق األمم 
املتحدة القديمة اهلامة عىل موقع األمم املتحدة الشبكي بجميع اللغات الرسمية الست. 
ومن حيث املبدأ كل اللغات الرسمية يف األمم املتحدة يمكن أن تكون لغات عمل 
تستعمل  التكلفة،  وتقليل  العمل  إنجاز  برسعة  تتعلق  واقعية  عملية  ألسباب  ولكن 
بعض اللغات الرسمية فقط لغات عمل يف أجهزة معينة، وقد درج العرف منذ إنشاء 
فعىل  العامة.  األمانة  يف  عمل  لغتْي  والفرنسية  اإلنجليزية  استعامل  عىل  املتحدة  األمم 
باللغتني   Journal of the United Nations املتحدة«  ُتعّد »يومية األمم  املثال  سبيل 
اإلسبانية  الرسمية:  األخرى  األربع  باللغات  أيضًا  تصدر  ثم  والفرنسية،  اإلنجليزية 

والروسية والصينية والعربية. 
لتعليم  رسميًّة  برامج  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  أنشأت  اللغات:  تعليم  برامج 
اللغات الرسمية الست، هبدف التعريف بثقافاهتا واإلسهام يف تعزيز التفاهم والتسامح 
بإدخال   1973 عام  يف   3190 العامة  اجلمعية  قرار  اعتامد  وبعد  العامل.  شعوب  بني 
العربية ضمن اللغات الرسمية للمنظمة، بدأ »برنامج اللغة العربية يف األمم املتحدة« 
األخرى،  الرسمية  اللغات  بربامج  أسوة   The Arabic Language Programme

وينظم الربنامج دورات تعليم العربية يف املقر العام ومقار أخرى ملوظفي األمم املتحدة 
والدبلوماسيني وموظفي البعثات الدبلوماسية. 

يف   266/61 قرارها  العامة  اجلمعية  اعتامد  بعد  املتحدة:  األمم  يف  اللغات  يوم 
مجلة  ضمن  فيه،  أكدت  والذي  اللغات«،  »تعدد  عنوان  حتت   ،2007 أيار/مايو   16
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أمور، أمهية احلفاظ عىل اللغات البرشية وتعددها وأمهية املساواة بني اللغات الرسمية 
العامة إىل  بادرت األمانة  الدولية للغات«،  للمنظمة، وأعلنت فيه عام 2008 »السنة 
موظفي  بني  الوعي  زيادة  هبدف  الست،  الرسمية  للغات  احتفالية  أيام  ستة  ختصيص 
وتقرر  وتطورها.  وثقافتها  الست  الرسمية  اللغات  من  كل  بتاريخ  املتحدة  األمم 
االحتفال باللغة العربية يف 18 كانون األول/ديسمرب كونه اليوم الذي صدر فيه قرار 
اجلمعية العامة القايض بإدخال العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل يف األمم 

املتحدة. 
أحدث  إدخال  إىل  دومًا  املتحدة  األمم  تعمد  التكنولوجي:  والتطور  اللغات 
عىل  اآلن  تعمل  وهي  االجتامعات،  خدمات  عمل  مراحل  مجيع  يف  التكنولوجيات 
إنتاج  يف  اإللكرتونية  والقارئات  اجلوال  واهلاتف  اللوحية  احلاسوب  أجهزة  إدخال 
بعض أنواع الوثائق واملطبوعات ملواكبة أحدث تكنولوجيا للنرش اإللكرتوين باللغات 
التكنولوجي  التطوير  العربية من هذا  اللغات وخصوصًا  الرسمية الست. وتفيد هذه 
التكنولوجيات  أبجديتها وطرق معاجلة نصوصها ونرشها ألحدث  من حيث تطويع 

بطريقة موحدة عىل املستوى الدويل. ومن أمثلة التطوير التكنولوجي: 
لتتبع ورصد حركة  الوثائق  eDOC يف وحدة مراقبة  النظام اإللكرتوين احلديث   

الوثائق يف مراحل التجهيز املختلفة، 
 Official Document الرسمية«  الوثائق  »نظام  اإللكرتونية  البيانات  قاعدة   
وثائق  نصوص  خمزون  عىل  حتتوي  التي  املراجع  قسم  يف   ODS اختصارًا  أو   System

األمم املتحدة وبياناهتا الببليوغرافية، 
 قاعدة بيانات املصطلحات متعددة اللغات UNTERM يف قسم املصطلحات، 

 برامج ذاكرات الرتمجة، وخمزونات الوثائق املربجمة للبحث الرسيع عن األلفاظ، 
وبرامج العرض املتوازي لنيص اللغتني، وبرجميات التعرف عىل الصوت وتسجيله، يف 

دوائر الرتمجة، 
 تطبيقات الكمبيوتر احلديثة لتجهيز النصوص يف وحدات جتهيز النصوص بعد أن 

كان العمل باآللة الكاتبة اليدوية ثم اآللة الكاتبة الكهربائية،
 )PDF( برامج النرش املكتبي، وبرامج إنشاء النسخ اإللكرتونية املصورة للنصوص 

بنوعيها امللونة وغري امللونة يف قسم إعداد النسخ الطباعية وتدقيق التجارب املطبعية.
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أدلة  واملؤمترات  العامة  اجلمعية  شؤون  إدارة  تصدر  اللغوية:  واإلرشادات  األدلة 
وكتيبات تتضمن قواعد ومعايري العمل يف جماالت التوثيق والتحرير والرتمجة والطباعة 

يف اإلدارة واملقار األخرى. ومن أهم هذه النواتج: 
 United Nations Editorial Manual »دليل التحرير اللغوي يف األمم املتحدة« 
ومنتدى  بل  إلكرتوين  كمرجع  اإلنرتنت  شبكة  عىل  متاحًا  أصبح  الذي  باإلنجليزية 
التحرير  بمجال  املهتمني  استفسارات  عىل  وجييب  واملشورة  املعلومات  يقدم  تفاعيل 

اللغوي، 
 International ُكتيِّب بعنوان »السنة الدولية للغات: تيسري االتصال بني الدول«   
Year of Languages- Facilitating communication among nations باإلنجليزية 

للغات«  الدولية  »السنة   2008 عام  العامة  اجلمعية  إعالن  بمناسبة  صدر  والفرنسية، 
املتحدة من خالل  األمم  الدول يف  بني  والتعاون  احلوار  تعزيز  اإلدارة يف  ويوضح دور 
استخدام اللغات الرسمية الست، ويصحب الُقّراء يف جولة عىل مجيع مراحل استخدام 

اللغات يف دوائر وأقسام هذه اإلدارة، 
بلغاهتا، ففي  تتعلق  أدلة وكتيبات  املختلفة كاًل عىل حدة  اللغات  كام تصدر أقسام 
العام  املقر  يف  والتحرير«  الرتمجة  »دليل  منها  أدلة  صدرت  مثاًل  العربية  اللغة  أقسام 
بنيويورك، و»دليل املرتجم« يف منظمة التنمية الصناعية بفيينا، ودليل خدمات املؤمترات 

والنرش »نافذة عىل اللغة« يف اإلسكوا ببريوت. 
يف  وامليزانية  اإلدارة  لشؤون  االستشارية  اللجنة  أشارت  اللغات:  وظائف  أوضاع 
 Pattern العامة عام 2006 عن »خطة املؤمترات«  الفقرة 16 من تقريرها إىل اجلمعية 
عدد  أن  نفسه  املوضوع  عن  تقريره  يف  ذكر  العام  األمني  أن  إىل   ،)1(of Conferences

السنوات  يف  االنخفاض  إىل  مال  للغات  التنافسية  املتحدة  األمم  المتحانات  املتقدمني 
التي  اللغوية يف األمم املتحدة جاذبيتها، وأن عدد اجلامعات  األخرية بسبب فقد املهن 
تقدم مناهج دراسية ذات صلة بعمل األمم املتحدة أصبح أقل من ذي قبل، وأن عدد 
طالب اللغات يف بعض الدول الناطقة بلغات األمم املتحدة الرسمية أصبح أقل من ذي 
قبل، وهو أمر ينذر بانكامش سوق اللغويني املهرة يف املستقبل القريب. وشجعت اللجنة 

.499/A/61 :1- األمم املتحدة، رمز الوثيقة
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تستهدف  توعية  بأنشطة  الرسعة  وجه  عىل  االضطالع  يف  نيته  تنفيذ  عىل  العام  األمني 
اجلامعات التي تدرب اللغويني املحرتفني من أجل تعريفها باحتياجات املنظامت الدولية 

من هذه الفئة. 
التاسعة  الدورة  إىل   Committee on Conferences املؤمترات  جلنة  تقرير  ويف 
»الرتمجة  السادس  الفصل  يف  اللجنة  أشارت   20141 عام  العامة  للجمعية  والستني 
عن  املعلومات  من  مزيدًا  طلبوا  الوفود  بعض  أن  إىل  الشفوية«  والرتمجة  التحريرية 
عملية  حتسني  أجل  من  املختلفة  البلدان  يف  واجلامعات  العامة  األمانة  بني  التعاون 

توظيف املرتمجني التحريريني والشفويني. 
مقارنة أعداد وظائف اللغات: يبني اجلدول التايل أعداد وظائف اللغات املشرتكة 
)املرتمجون الشفويون، املرتمجون التحريريون، طابعو جتهيز النصوص( املقررة لكل 
لغة من اللغات الرسمية الست يف املقار الرئيسية األربعة )نيويورك، جنيف، فيينا، 
وامليزانية  اإلدارة  لشؤون  االستشارية  اللجنة  تقرير  من  مستمد  واجلدول  نريويب(. 
عن »خطة املؤمترات« بتاريخ 6 ترشين األول/أكتوبر 20062، يف سياق التخطيط 
ويالحظ   .2011 إىل   2006 من  الفرتة  يف  التقاعد  بسبب  املتوقعة  الشواغر  مللء 
من اجلدول التايل أن هناك فوارق يف أعداد الوظائف بني اللغات، لكنها ترجع إىل 
مثاًل  النصوص  جتهيز  وظائف  ففي  بينها.  املساواة  عدم  إىل  وليس  عملية  اعتبارات 
تتقارب األرقام ألن نصوص مجيع اللغات حتتاج إىل الطباعة سواء كانت أصلية أو 
مرتمجة، ويف الرتمجة التحريرية والشفوية قد يزيد عدد الوظائف بسبب صعوبة اللغة 
يستخدمها  التي  باإلنجليزية  باملقارنة  مرتمجني  إىل  احلاجة  فتزيد  والعربية  كالصينية 

عدد أكرب من املتكلمني. 

.32/69/A 1- األمم املتحدة، رمز الوثيقة
.499/61/A 2- األمم املتحدة، رمز الوثيقة
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جدول مقارن لعدد الوظائف املقررة لكل لغة رسمية يف املقار األربعة الرئيسية 

املرتمجون الشفويون:

املجموعنريويبفييناجنيفنيويوركاللغة

49 4 4 14 27 العربية 

48 4 4 14 26 الصينية 

341 3 16 19 اإلنجليزية 

341 3 16 19 الفرنسية 

337 3 13 18 الروسية 

335 3 10 19 اإلسبانية 

20251 20 83 128 املجموع

املرتمجون التحريريون: 

املجموعنريويبفييناجنيفنيويوركاللغة

91 3 6 23 59 العربية 

88 3 6 20 59 الصينية 

46 5 3 15 23 اإلنجليزية 

105 4 9 35 57 الفرنسية 

98 3 6 35 54 الروسية 

91 4 8 25 54 اإلسبانية 

519 22 38 153 306 املجموع
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طابعو جتهيز النصوص: 

املجموعنريويبفييناجنيفنيويوركاللغة

58 4 4 15 35 العربية 

54 4 3 13 34 الصينية 

60 3 4 21 32 اإلنجليزية 

72 5 7 26 34 الفرنسية 

70 3 5 27 35 الروسية 

65 3 7 20 35 اإلسبانية 

379 22 30 122 205 املجموع

موظفو اللغة العربية يف األمم املتحدة: طبقًا إلحصاءات توزيع موظفي األمانة العامة 
بحسب الدول األعضاء وأنواع الوظائف واجلنس والرتبة الواردة يف تقرير األمني العام 
آب/  28 املؤرخ  للموظفني«)1(  الديمغرافية  اخلصائص  العامة:  األمانة  »تكوين  عن 
اللغات من الدول العربية كان اآليت: األردن 5،  أغسطس 2012، فإن عدد موظفي 
تونس 13، اجلزائر 4، اجلمهورية العربية السورية 11، السودان 9، العراق 1، لبنان 

18، مرص 35، املغرب 30، موريتانيا )1(. 
وجد   :UNTERM اللغات  متعددة  للمصطلحات  املتحدة  األمم  بيانات  قاعدة 
املتحدة  األمم  بيانات  »قاعدة  يف  املصطلحات  عن  البحث  يف  صعوبة  البحث  كاتب 
untermportal. للمصطلحات متعددة اللغات« بنسختها اجلديدة عىل املوقع الشبكي
un.org )ترشين الثاين/نوفمرب 2014( ألهنا ليست سهلة االستعامل ومعقدة التصميم. 

وبحسب املوقع ذاته فإن النسخة اجلديدة ما زالت حتت التطوير والتحسني. وبالرجوع 
إىل املوقع القديم unterm.un.org نجد أنه أسهل استعامالً ويعرض املصطلح باللغات 

الرسمية الست معًا أو حسبام خيتار املستخدم. 

.)Table 2.C( 329/67، ص 117 من النسخة اإلنجليزية/A 1- األمم املتحدة، رمز الوثيقة
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املواقع  يتصفح  الذي  العادي  املستخدم  جيد  قد  املتحدة:  لألمم  الشبكي  املوقع 
أن  عام  بوجه  اإلنرتنت  عىل  شائعة  أصبحت  التي  والتصميم  اجلودة  العالية  الشبكية 
املوقع الشبكي لألمم املتحدة ليس صديقًا للمتصفح العادي من حيث التصميم العام 
فيه  البحث  آلية  يشبه تصميم صفحة مزدمحة مطبوعة بخط صغري، ومن حيث  الذي 

وعدم السالسة أحيانًا يف التنقل بني صفحاته عند البحث عن موضوع معني. 
املوقع الشبكي لألمم املتحدة باللغة العربية: مل تكن النسخة العربية للموقع الشبكي 
التي بدأ البث التجريبي هلا يف 13 ترشين الثاين/ نوفمرب 1998 حتتوي إال عىل بضع 
صفحات بسيطة بسبب عدم توفر تقنية عالية آنذاك للتعامل باحلرف العريب، إذ كان من 
املواقع الرائدة يف تطوير هذه التقنية. وأخذ املوقع تدرجيّيًا يف التوسع والتطور ووصل 

اآلن عدد صفحاته إىل املئات.
بني  التنقل  يف  صعوبة  وأكثر  املادة  مكتملة  غري  زالت  ما  العربية  النسخة  لكن 
التي  والفرنسية  والروسية  واإلسبانية  اإلنجليزية  اللغات  بنسخ  باملقارنة  الصفحات 
الرئيسية  العريب قد جيد األبواب  املوقع  املتصفح عىل  الباحث. فعندما يدخل  فحصها 
وعندئذ  إنجليزية،  صفحة  إىل  البحث  حمرك  ينقله  فرعّيًا  بابًا  طلب  فإذا  بالعربية  فقط 

يضطر من داخل الصفحة اإلنجليزية إىل طلب مقابلها العريب. 
العناية يف ترمجة  العربية حتتاج إىل مزيد من  باللغة  كام أن صفحات املوقع الشبكي 
مادته وصياغتها اللغوية، وذلك من منطلق أن املوقع الشبكي هو واجهة اللغة يف األمم 

املتحدة وربام هو أول وأكثر ما يشاهده اجلمهور عن املنظمة. 

9- خامتة وتوصيات
متكنت الدول العربية بعد ما يقرب من 28 عامًا من إنشاء األمم املتحدة من إدخال 
اللغات  مع  جنب  إىل  جنبًا  ووثائقها  مداوالهتا  يف  لتستخدم  املنظمة  يف  العربية  اللغة 
الرسمية اخلمس األخرى التي كانت مستخدمة منذ البداية. وتارخيّيًا انطلقت العربية 
توسع  ثم  التجاري،  التبادل  بفضل  اإلسالم  قبل  ما  عرص  من  العاملية  إىل  املحلية  من 
انتشارها مع عرص الفتوحات اإلسالمية وعرص االزدهار. وبعد ذلك أتت عليها مع 
تقلبات تاريخ املنطقة العربية عصور انحدار ثم حماوالت هنضة ثم تدهور حتى العرص 
احلديث الذي شهد أيضًا يف عام 1945 إنشاء األمم املتحدة. وأصبحت األمم املتحدة 
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بمرور الزمن أكرب منظمة دولية يف العامل، بل وأكرب برملان دويل. وقد استعرض البحث 
تشكيل األمم املتحدة وعمل أجهزهتا الرئيسية، وأمهية التوثيق باللغات الرسمية الست، 

ومكانة اللغات وكيفية استخدامها يف هذا املحفل الدويل. 
تاريخ  يف  حدث  أهم  ربام  يمثل  املتحدة  األمم  منظمة  يف  العربية  اللغة  دخول  إن 
العربية منذ عصور االزدهار، كام أنه يمثل وسيلة فّعالة وواقعية سواء لنرش العربية أو 
لتطويرها بام يعادل يف أمهيته ويكّمل جهود تطوير العربية يف جمامع اللغة العربية واملراكز 
البحثية. إن هذه الفرصة الفريدة تستدعي أقىص قدر من االهتامم والرعاية من جانب 

الدول العربية وجامعة الدول العربية ومجيع املهتمني بشؤون اللغة العربية. 

توصيات: 
من استعراض واقع العربية يف املنظمة الدولية ومن التجربة العملية الشخصية، يؤيد 
الباحث متاما ويتبنى ما تويص به صفحة »دائرة الرتمجة التحريرية« عىل املوقع الشبكي 
العريب لألمم املتحدة من رضورة بذل مزيد من اجلهود »إلنصاف اللغة العربية يف أعامل 

ووثائق املنظومة الدولية« وخصوصًا من ناحيتني: 
نيويورك  يف  العربية  الدائرة  بني  اإلجيابية  املعريف  التواصل  جسور  تعزيز   - »أوال 
العامل  يف  العربية  باللغة  املعنية  والدوائر  املجامع  أهم  وبني  األخرى،  الرتمجة  ودوائر 
العريب، إضافة إىل األطر املعنية باللغة وبالرتمجة بشكل خاص، ومنها أقسام الرتمجة يف 

اجلامعات واملؤسسات األكاديمية العربية. 
»ثانيا - طرح وتداول وثائق األمم املتحدة الصادرة بالعربية عىل أوسع نطاق. وهذه 
باللغات الست عىل شبكة  الدولية  املنظمة  الوثائق أصبحت ميسورة من خالل موقع 
اإلنرتنت، ومن خالل هذا التداول، تصبح وثائق املنظمة ولغتها ومصطلحاهتا وسبكها 
وصياغتها خاضعة لنظرة نقدية موضوعية رائدها تبادل الرأي وقدح األفكار. ويدخل 
يف هذا اإلطار تعزيز الصالت مع اجلامعات التي تؤهل خرجيني قادرين عىل االلتحاق 

باخلدمات اللغوية الدولية.«)1( 

1- األمم املتحدة، »األمم املتحدة – يوم اللغة العربية – 18 كانون األول/ديسمرب«، املوقع الشبكي 
>www.un.org/<، ترشين الثاين/نوفمرب 2014.
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املنظمة وهي  العربية يف  ونضيف إىل ذلك فرصة أخرى مهمة لدعم حضور 
القائم  التعاون  إطار  يف  املجال  هذا  يف  بدور  العربية  الدول  جامعة  قيام  إمكانية 
اهلامة  ناحية كون اجلامعة أحد اجلسور  املتحدة واجلامعة، ومن  أصاًل بني األمم 
التي تربط بني املنطقة العربية ومقر األمم املتحدة. فقد يكون من املفيد أن تنظر 
األمم  مع  والتشاور  للتنسيق  واملوارد  الوقت  بعض  ختصيص  أمر  يف  اجلامعة 
– ربام بإرشاك مكتب الشؤون  العربية  اللغة  املتحدة يف تعزيز وحتسني استخدام 
املؤمترات  ووحدة  الرتمجة  وحدة  يضم  الذي  العربية  اجلامعة  يف  واإلدارية  املالية 

وشؤون املقر.)1( 
التفصيلية  الدراسات  من  املزيد  إىل  احلاجة  إىل  أيضًا  النظر  الباحث  يلفت  وأخريًا 
املتحدة وكذلك سائر  العربية بدخوهلا منظمة األمم  اللغة  لتأّثر  املحددة  املظاهر  حول 
الوكاالت املتخصصة يف أرسة األمم املتحدة، وذلك من حيث االنتشار اجلغرايف وتطور 

اللغة وأساليبها ومصطلحاهتا. 

املصادر واملراجع
املتحدة،  األمم  عاملكم.  إهنا  املتحدة...  األمم  يف  بكم  مرحًبا  املتحدة.  األمم   

نيويورك. املوقع الشبكي >www.un.org< ترشين األول/أكتوبر 2014. 
أوستلر، نيقوالس. إمرباطوريات الكلمة: تاريخ اللغات يف العامل. ترمجة: حممد   

توفيق البجريمي. دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان. 2011. 
جامعة  واخلدمات.  واملالية  البرشية  املوارد  شؤون  قطاع  العربية.  الدول  جامعة   
كانون   >/www.lasportal.org< الشبكي  املوقع  مرص.  القاهرة،  العربية،  الدول 

األول/ديسمرب 2014. 
انتشار اللغة العربية ووالدة اللهجات يف  الرشقاوي، حممد. الفتوحات اللغوية:   

القرن األول اهلجري. دار التنوير للطباعة والنرش، القاهرة، مرص. 2013. 
 ضيف، شوقي، سلسلة تاريخ األدب العريب، دار املعارف، القاهرة، مرص. 2000. 

1- جامعة الدول العربية، قطاع شؤون املوارد البرشية واملالية واخلدمات، املوقع الشبكي 
>www.lasportal.org/<، كانون األول/ديسمرب 2014.
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العربية يف املنظمات الدولية لغًة للعمل ولغًة للتوا�صل
د. حممد لطفي الزليطني

مقدمة:
لغة  إىل  فشيئا  شيئا  وحتوهلا  اإلنجليزية  للغة  بارزا  انتشارا  احلارض  عرصنا  يشهد   
عاملية هي لغة العمل يف معظم املنظامت العاملية، فضال عن كوهنا فرضت نفسها إىل حد 
وبالد  النامية  الدول  لغات  فقط عىل  ليس  والتكنولوجيا، وذلك  العلوم  كبري يف جمال 
املتقدمة كالفرنسية واألملانية  الدول  أيضا عىل لغات  يقال، ولكن  الثالث«، كام  »العامل 
عاملية  لغة  بمثابة  فشيئا  شيئا  اإلنجليزية  اللغة  أصبحت  وهبذا  واليابانية.  واإلسبانية 
مشرتكة، أو كام يقال lingua franca )1(، بأتم معنى الكلمة. ومن شأن هذا أن يسهم 

تدرجييا يف التقليص من مدى التنوع اللغوي عىل الصعيد العاملي. 
لكننا يف الوقت نفسه نرى حركة الرتمجة بني اللغات تزداد نشاطا كل يوم، وتشمل 
كل ميادين االتصال واملعرفة واإلعالم تقريبا، مما يعزز التنوع اللغوي. ويمّثل هذا ما 

1- يشري مصطلح )lingua franca( يف األصل إىل لغة مشرتكة قوامها اإليطالية ممزوجة بالفرنسية 
واإلسبانية واليونانية والعربية، ُيتكلَّم هبا يف موانئ البحر األبيض املتوسط. لكن املقصود هبا هنا ما 
آلت إليه اللغة اإلنجليزية اليوم بتحوهلا إىل لغة عاملية مشرتكة يتوقع من اجلميع فهمها واستعامهلا يف 

خمتلف املحافل واملجاالت عىل الصعيد الدويل. 
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لغة عاملية  )1(: فوجود   )the diversity paradox( »التنوع بيم »مفارقة  أنثوين  يسميه 
يفرتض أن يسهم يف تقليص مدى التنوع اللغوي، يف حني أن الرتمجة هي تكريس لذلك 
اإلنجليزية  اللغة  نطاق  فاتساع  معا.  تنترشان  الظاهرتني  أن  العجيبة  واملفارقة  التنوع. 
نتوقع انحسارا للرتمجة وبوارا لسوقها، بوصفها وسيلة من  العامل جيعلنا  واستعامهلا يف 
الناس  حيتاج  أال  نظريا  املفرتض  من  إذ  والشعوب،  الثقافات  بني  التواصل  وسائل 
لكن مجيع اإلحصاءات  اإلنجليزية.  أغلبهم، حيسنون  أو  كان مجيعهم،  إذا  الرتمجة  إىل 
واملعلومات املتداولة تشري إىل أن سوق الرتمجة تشاهد رواجا متزايدا يف العقود األخرية، 
وأن نشاط حركة الرتمجة املتزايد يواكب انتشار اللغة اإلنجليزية وحتوهلا إىل لغة عاملية. 
كام تشري تلك اإلحصاءات أيضا إىل أن استخدام الرتمجة وسيلًة من وسائل مد اجلسور 
بني الشعوب والثقافات أخذ ينحرص يف جمموعة تضم عددا حمدودا من اللغات، ويف 
التواصل  عملية  يف  َنشط  بدور  تنهض  املنظامت  فهذه  حتديدا.  الدولية  املنظامت  إطار 
والعلوم  التجارة  تشمل  التنوع  بالغة  جماالت  يف  وذلك  والثقافات،  الشعوب  بني 
الكتاب  ويضم  وغريها.  واالقتصاد  والسياسة  والقانون  واالتصاالت  والتكنولوجيا 
 29495 عن  يقل  ال  ملا  مداخل   2000-1999 لعامْي  الدولية  للمنظامت  السنوي 
منظمة متارس نشاطات غري جتارية يف 289 بلدا عرب العامل. ومن هذا املنظامت 24325 
املنظامت،  تلك  منظمة دولية غري حكومية، و5170 منظمة بني حكومية)2(. ومتارس 
وعىل رأسها منظمة األمم املتحدة ووكاالهتا املختصة، نشاطاهتا يف مقاّرها املختلفة عرب 
دول العامل فتستعمل لغات تلك البالد، وتستعني بنشاطات الرتمجة يف األساس، فتسهم 
بدور كبري يف التقارب بني اللغات. فمن أي وجه يتحقق هذا التقارب فيام خيص اللغة 

العربية؟
يتحقق هذا التقارب يف مجلة من املحاور، عىل رأسها:

1- انظر يف هذا الشأن:
Pym Anthony )2001(: Translation and International Institutions Explaining the 
Diversity Paradox. Paper presented at the workshop on »Translation and Institutions« 
in the Conference on »Language Study in Europe at the Turn of the Millennium« Societas 
Linguistica Europea Katholieka Universiteit Leuven August 282001 31-.            

2- ملزيد من املعلومات حول هذه التفاصيل، انظر: املرجع السابق. 
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 )specialized technical language( أوال: نشوء لغة عمل عربية متخصصة
حتمل عددا من السامت املميزة التي نراها مشرتكة بني جمموعة لغات العمل املعتمدة 
يف املنظامت الدولية، بام فيها اللغة العربية. ويقصد باللغة املتخصصة ذلك النمط اللغوي 
الذي يستخدم يف صياغة القرارات والنصوص والوثائق الصادرة عن املنظامت الدولية 
وأي من وكاالهتا املختصة. وهو نمط لغوي قريب يف سامته كثريا من ذلك الذي تتسم 
به الكتابة العلمية يف الدوريات واملجالت املتخصصة. ولعل يف املقتطف التايل من مواد 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، يف نصه العريب، ما قد يكشف لنا بعضا من تلك 

السامت:
املادة السابعة: خطوط األساس املستقيمة

من  سلسلة  توجد  حيث  أو  وانقطاع،  عميق  انبعاج  الساحل  يف  يوجد  حيث   -1
اجلزر عىل امتداد الساحل وعىل مسافة قريبة منه مبارشة، جيوز أن تستخدم يف رسم خط 
األساس الذي يقاس منه عرض البحر اإلقليمي طريقة خطوط األساس املستقيمة التي 

تصل بني نقاط مناسبة.
2- حيث يكون الساحل شديد التقلب بسبب وجود دلتا وظروف طبيعية أخرى، 
اجلزر، وبغض  أدنى  البحر من حد  باجتاه  أبعد مدى  املناسبة عىل  النقاط  اختيار  جيوز 
األساس  خطوط  تظل  اجلزر،  أدنى  حد  يف  انحسار  من  ذلك  بعد  حيدث  عام  النظر 

املستقيمة سارية املفعول إىل أن تغريها الدولة الساحلية وفقا هلذه االتفاقية.
انحراف ذي شأن عن  أي  املستقيمة  ينحرف رسم خطوط األساس  أال  3- جيب 
االجتاه العام للساحل ويتعني أن تكون املساحات البحرية التي تقع داخل نطاق اخلطوط 

مرتبطة باإلقليم الربي ارتباطا وثيقا كافيا لكي ختضع لنظام املياه الداخلية.
4- ال ترسم خطوط األساس املستقيمة من املرتفعات التي تنحرس عنها املياه عند 
اجلزر وإليها ما مل تكن قد بنيت عليها منائر أو منشآت مماثلة تعلو دائام سطح البحر أو 
إال يف احلاالت التي يكون فيها مد خطوط األساس من هذه املرتفعات وإليها قد حظي 

باعرتاف دويل عام.
5- حيث تكون طريقة خطوط األساس املستقيمة قابلة للتطبيق بموجب الفقرة 1، 
جيوز أن تؤخذ يف االعتبار، يف تقرير خطوط أساس معينة، ما تنفرد به املنطقة املعنية من 

مصالح اقتصادية ثبت وجودها وأمهيتها ثبوتا جليا باالستعامل الطويل.
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6- ال جيوز لدولة أن تطبق نظام خطوط األساس املستقيمة عىل نحو يفصل البحر 
اإلقليمي لدولة أخرى عن أعايل البحار أو عن املنطقة االقتصادية اخلالصة.

بالنظر يف النص السابق، يمكن اخلروج بامللحوظات التالية:
 specialized( املتخصصة  اللغوية  واملفردات  للمصطلحات  بارز  حضور   
انقطاع، خطوط األساس  انبعاج،  العربية )مثل:  اللغة  vocabulary(، جّلها أصيل يف 

وغريها(،  اخلالصة،  االقتصادية  املنطقة  اإلقليمي،  البحر  الربي،  اإلقليم  املستقيمة، 
وقليل منها دخيل )مثل: دلتا(؛ 

البناء  والتجرد، كصيغ  احلياد  نربة  عليها  تغلب  نحوية خاصة  تراكيب  استخدام   
أن  عليها...،  ُبنِيت  تكن  مل  األساس...ما  خطوط  ُترَسم  ال  ُتستخَدم،  )أن  للمفعول 
نصوص  يف  للمفعول  املبني  اختيار  أن  املعلوم  ومن  وغريها(؛  االعتبار،  بعني  ُتؤخذ 
قانونية كهذا وسيلة لتحويل جهة اخلطاب من طرف حمدد إىل طرف قد يكون أي طرف 
وكل طرف يف آن واحد. ومن آثار ذلك أيضا حتويل بؤرة الرتكيز من الفاعل الرصيح 
املنَجز( الذي يصبح مركز اجلملة وحمط االهتامم)1(، وهذا ما  إىل املفعول )أي احلدث 

يقصد مثل هذا النص القانوين الرتكيز عليه؛
 ويقرتن بالسمة السابقة ذاهتا ارتفاع نسبة الرتاكيب االسمية مقارنة مع الرتاكيب 
الفعلية )مثل: قابلة للتطبيق، مّد خطوط األساس من هذه املرتفعات وإليها قد حظي 
باعرتاف دويل عام، إلخ(، ويف هذا أيضا ما يربز نربة النص القانوين املحايدة، حيث يأيت 
الفعل )مّد خطوط األساس(، أو )التطبيق( يف عبارة )طريقة خطوط األساس املستقيمة 
قابلة للتطبيق(، يف صيغة اسمية هي صيغة املصدر؛ وينتج عن ذلك نوع من »االختزال 
النحوي«، أي اختصار يف البناء النحوي للجملة؛ كام ينتج عنه أيضا نقل املعلومات من 
أحداث صادرة عن جهات فاعلة، إىل أوضاع قائمة أشبه ما تكون باألسامء الدالة عىل 

الذوات واألشياء)2(. 

انظر يف   ،thematic prominence أو  بالتصدير املوضوعي  1- حيدث هنا ما يسميه فاولر وكريس 
هذا الشأن: الزليطني، حممد لطفي: من حتليل اخلطاب إىل التحليل النقدي للخطاب، جملة »اخلطاب«، 
منشورات خمرب حتليل اخلطاب، جامعةمولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، العدد 17، جانفي 2014، 

ص 9-36، وقد وردت املعلومة املشار إليها ص 16.
2- السابق، ص17. 
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أيضا،  السابق  املقتطف  يف  تظهر  كام  املتخصصة،  العربية  اللغة  هذه  به  تتسم  وما 
ميلها الواضح إىل اإلجياز والتكثيف البالغ، وتوخيها اجلمل القصرية املركزة، وأسلوهبا 
اللفظي  الزخرف  عن  وُبعدها  كليًا،  املتكلمة  الذات  فيه  ختتفي  الذي  الصارم  املحايد 
والتأنق. إهنا لغة موضوعية ال مكان فيها لإلنشاء والعاطفة واخليال وكلِّ تلك السامت 
التي نجدها عادة يف الكتابة األدبية. وهي كذلك لغة تتجه يف األساس إىل نقل املعلومة 
ر مثل هذه السامت باللغة الربقية  نقال واضحا مبارشا ال يقبل اللبس وال الغموض. وتذكِّ
أو التلغرافية وما تتسم به من اختصار وتكثيف. وهي أخريا لغة تقوم عىل رصيد متنام 
من املصطلحات املتخصصة التي يرجع قدر ال بأس به منها إىل اللغة العامة، لكنها يف 
سياق نصوص املنظامت ووثائقها مفردات اكتسبت دالالت اصطالحية خاصة ودقيقة 

جعلتها تنفصل عن مفردات اللغة العامة )1(.
ولعل أبرز سمة متيز تلك املفردات، وهي سمة تشرتك فيها العربية مع بقية لغات 
التي  مفرداهتا  الرتمجة،  طريق  عن  إليها  تسللت  ولعلها  املنظامت،  يف  املعتمدة  العمل 
تبدو ألول وهلة خمتلفة عن مفردات اللغة العامة، مفردات ال تظهر فيها تلك الظالل 
الوضوح  وتتوخى  العامة،  اللغة  مفردات  من  كثريا  تلحق  التي  العاطفية  واإلحياءات 

واملبارشة يف داللتها عىل معانيها. 
ومن األمثلة عىل ذلك هذا املقتطف من اتفاقية كيوتو 3 حول االحتباس احلراري 

والتغري املناخي ذات الصلة بحامية البيئة:

االلتزامات بموجب بروتوكول كيوتو
لعام  كيوتو  بروتوكول  يتقاسم  احلراري.  االحتباس  غازات  مستويات  تثبيت   
1997 مع االتفاقية هدفها النهائي املتمثل يف تثبيت انبعاث غازات االحتباس احلراري 
املناخي.  النظام  الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون حدوث تداخل خطري مع  يف 

1-  انظر يف هذا الشأن:                                                      
Savory T.H.: The Language of Science London 1953 especially chap. 7&8; see  also: Savory›s 
The Language of Translation London 1957 chap. 11; also Pinchuck Isadore: Scientific 
and Technical Translation London 1977: and also: Hosni Abdel Moneim A.: Technical 
Translation Journal of the College of Arts King Saud University vol. 9 1982 pp. 2131-. 
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االلتزامات  من  الكثري  وحيسن  كيوتو  بروتوكول  يعزز  اهلدف،  هذا  حتقيق  إىل  وسعيًا 
املوجودة فعاًل بموجب االتفاقية. وباستطاعة أطراف االتفاقية فقط أن تصبح أطرافًا 

يف الربوتوكول.
 وجود أهداف ملزمة للبلدان املتقدمة. عىل الرغم من موافقة مجيع األطراف عىل 
زيادة امليض قدمًا يف تنفيذ التزاماهتا القائمة بموجب االتفاقية، أخذت األطراف املدرجة 
يف املرفق األول فقط عىل عاتقها التزامًا بتحقيق أهداف جديدة لنظم الربوتوكول. وقد 
وافقت هذه األطراف، حتديدًا، عىل أهداف ملزمة بشأن االنبعاثات خالل الفرتة الزمنية 

املمتدة من عام 2008 حتى عام 2012.
 أدوات جديدة للحد من االنبعاثات. بمساعدة البلدان الصناعية يف حتقيق أهدافها 
بروتوكول كيوتو ثالث  اعتمد  النامية،  البلدان  املستدامة يف  للتنمية  امللزمة، وتشجيعًا 

آليا مبتكرة : هي آلية التنمية النظيفة، والتنفيذ املشرتك، واالجتار باالنبعاثات.
املدرجة  األطراف  المتثال  وتشجيعًا  اآلليات،  هذه  لتنفيذ  دعاًم  االمتثال.  رصد   
باالنبعاثات منها، عزز بروتوكول كيوتو إجراءات  املتعلقة  املرفق األول لألهداف  يف 
اإلبالغ واالستعراض اخلاصة باالتفاقية وأوجد نظامًا لقواعد بيانات إلكرتونية، تسمى 
»السجالت الوطنية«، لرصد املعامالت بموجب آلية كيوتو. وأنشأ أيضًا جلنة لالمتثال، 

لدهيا سلطة حتديد وتطبيق عواقب عدم االمتثال.
فالنص السابق، وهو مثال نموذجي للغة العربية املتداولة يف املنظامت الدولية، يزخر 
انبعاث  احلراري،  االحتباس  قبيل:  )من  اخلاصة  املعجمية  الوحدات  من  بمجموعة 
الغازات، النظام املناخي، امليّض ُقُدما، األطراف املدرجة يف االتفاقية، آلية التنمية النظيفة، 
التنفيذ املشرتك، االجتار باالنبعاثات، تنفيذ اآلليات، إجراءات اإلبالغ واالستعراض، جلنة 
االمتثال، إلخ(. وتغلب عىل هذه الوحدات املعجمية اخلاصة، كام هو واضح وكام سبقت 
اإلشارة إىل ذلك، صيغ املصادر. وبسبب هذه السمة املميزة يف بنائها، تبدو طريقة التعبري 
التعبريية،  وقوالبها  بمفرداهتا  العامة  اللغة  أسلوب  عن  منفصلة  املصطلحات  هذه  بمثل 
وتتحول اللغة هبذه اخلصائص إىل أداة من أدوات »العوملة« التي تتسم هبا لغات العمل يف 
املنظامت الدولية، ومنها العربية، وبصفة أعّم لغة العلوم والتكنولوجيا)1(. ويبدو أن العربية 

.Pinchuck Isadore: Scientific and Technical Translation p. 163 :1- انظر يف هذا الشأن
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القضايا  هذه  عن  هبا  لتعرّب  القبيل  هذا  من  خاصة  معجمية  وحدات  لنفسها  خترتع  وهي 
واملفاهيم، إنام تنسج عىل منوال اللغات األخرى احلارضة معها يف املنظامت الدولية، وهو 
منوال كثريًا ما ُيلجأ إليه يف صياغة املصطلحات املتخصصة التي جتتمع لتؤّلف منظومة من 
املصطلحات املتصلة فيام بينها، أي يف تصنيفات مفاهيمية منظمة )1(. ومع ذلك يظل القدر 
األكرب من هذه املفردات ومثيالهتا مصدره اللغة العربية، عىل الرغم من شعور الكثريين 
بأهنا لغة مليئة بالعنارص الدخيلة، غريبة عن احلس اللغوي العام الشائع بني أبناء العربية. 
املرّكبة  بنيتها  املختصة كذلك  العربية  اللغة  ملفردات هذه  الشكلية  املظاهر  أبرز  ومن 
باستخدام السوابق الدخيلة الالتينية أو اليونانية، املألوفة يف كثري جدا من املصطلحات 
العلمية والتقنية اإلنجليزية والفرنسية، ويف اللغات الغربية عموما. مثال ذلك مصطلحات 
 ،geopolitical جغراسيايس/   ،petrochemicals/ )برتوكيمياويات  قبيل:  من 

كهرومغناطييس/ electromagnetic، ديناميحراري/ thermodynamic، وغريها(. 
املنظامت  نشاطات  تغطيها  التي  املجاالت  كل  يف  املصطلحات  هذه  مثل  وتنترش 

الدولية، من اقتصاد وإدارة وجتارة وقانون وسياسة وأسلحة وبيئة وبحار.  

ثانيا: الرتمجة واملرتمجون ومصطلحات اللغة العربية املتخصصة: 
العربية،  اللغة  الذي عربت من خالله تلك السامت إىل  يبدو أن الرتمجة هي اجلرس 
واملرتمجون هم الذين يتعاملون بمصطلحات هذه اللغة العربية املتخصصة، وحيتاجون 
يف كثري من األحيان إىل وضعها وابتكارها، خصوصا إذا كانت تتصل بقضايا ومفاهيم 

مستجدة. 
وخيتلف املرتمجون العاملون يف املنظامت الدولية عن نظرائهم العاملني يف قطاعات 
والبحوث  الكتب  ومرتجم  األدبية،  األعامل  ومرتجم  الصحفي،  كاملرتجم  أخرى، 
املتحدة  األمم  بمنظمة  املرتجم  ديداوي،  حممد  ذلك  إىل  ينبه  وكام  وغريهم.  العلمية، 
التي  األخبار  يعّرب  الذي  الصحفي  املرتجم  فإن  )اليونيدو()2(،  الصناعية  للتنمية 

1- انظر يف هذا الشأن: الزليطني، حممد لطفي: من حتليل اخلطاب إىل التحليل النقدي للخطاب، ص 17
املائدة املستديرة  مة ضمن أعامل  2- انظر يف هذا الشأن: ديداوي، حممد: املرتجم الدويل، ورقة مقدَّ
للرتمجة،  العليا  فهد  امللك  مدرسة  نظمتها  التي  احلديثة،  والتكنولوجيا  العربية  املهنية  الرتمجة  حول 

جامعة حممد اخلامس، طنجة، يف الفرتة من 1-3 يونيو 1989، ص 22.



-140-
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا أو تداوهلا جتاريًا

تتناقلها وكاالت األنباء واملقاالت التي تنرشها الصحف واملجالت األجنبية، يستطيع 
أن يترصف فيها ويأخذ منها ما يناسب اجلهة التي يعمل فيها دون كبري اكرتاث بمراعاة 
ناحيته  من  األديب  املرتجم  ويعمل  األصل.  يف  األخبار  تلك  هبا  جاءت  التي  الصياغة 
وجماراة  األسلوب  ومجال  املعنى  دقة  متوخيا  العاملية  األدبية  األعامل  روائع  نقل  عىل 
املؤلف األصيل يف بالغته وتفننه. وأما مرتجم األعامل العلمية، فيحتاج إىل اجلمع بني 
التمكن من موضوعه واإلملام باللغة والقدرة عىل اختيار املصطلحات املناسبة للمفاهيم 
املستجدة التي بني يديه. لكن املرتجم يف املنظامت الدولية يمّثل مهزة وصل بني مندوبني 
التخصص،  بالغة  لتداُرس قضايا  أو مؤمترات  اجتامعات  اخللفيات تضّمهم  من شتى 
علمية وسياسية واقتصادية وعسكرية وغريها، وكثري منها قضايا معّقدة، مثل استخدام 
الفضاء اخلارجي والطاقة النووية يف األغراض السلمية، ومواضيع قانونية، من قانون 
املضمون  بحداثة  تّتسم  القضايا  تلك  من  كثريا  أن  علاًم  دويّل،  جتارّي  وقانون  دويّل 
واملفهوم واملصطلح. وجيمع هذا املرتجم بني متطلبات مجيع هؤالء، ألنه مطاَلب بأن 
يتوخى األمانة فيام ينقل عن لسان حال الكاتب أو املتحدث األصيل، من دون زيادة يف 

املعنى أو نقصان. واللغة عنده واملصطلح يف خدمة املعنى. 
ووجود تلك املصطلحات املتداولة يف إطار املنظامت الدولية هو يف األساس ثمرة 
باستمرار عىل  يعملون  تبذهلا هيئات وخرباء ومرتمجون ولغويون متخصصون  جهود 
وضعها واختيارها وتوحيدها وحتديد مفاهيمها. ومن تلك املؤسسات املنظمة الدولية 
)إنفوترم  املصطلحية  املعلومات  لقواعد  الدويل  واملركز   ،)ISO( األيزو  أو  للمعايري 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  عن   1971 عام  املنبثق   ،Infoterm(
عىل  التعريب،  تنسيق  وهيئات  اللغوية  واملجامع  العاملي،  الصعيد  عىل  )اليونسكو(، 
الصعيد العريب. ومهمة االختيار والوضع والتوحيد والتعريف هذه عملية مستمرة ال 
تتم من دون مشكالت، ونجاح تلك املهمة ليس أمرا مسلَّام به دائام وال هو حمّل إمجاع 

بني املتخصصني. 
نقل  يف  املعتمدة  املختلفة  وآلياهتا  بالرتمجة  وثيقا  ارتباطا  املهمة  تلك  نجاح  ويرتبط 
ثروة  فيها  تتوافر  التي  املجاالت  ففي  العربية.  إىل  األخرى  اللغات  من  املصطلحات 
تعريب  إن  القول  يمكن  مثال،  والرياضيات  كالكيمياء  نسبيا،  مستقرة  مصطلحية 
ُينَجز عىل نحو منظَّم إىل حّد ما، وال يواجه  املصطلحات، أي نقلها إىل اللغة العربية، 
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الواضح  املفهوم  ذي  املستقر  املصطلح  »فرتمجة  ُتذَكر؛  صعوبات  إنجازه  يف  املرتمجون 
الرياضية  املعادالت  ذلك  مثال  حسني.  ذلك  يالحظ  كام  نسبيا«)1(،  سهلة  عملية 
والكيميائية، فرتمجتها سهلة نسبيا ألن تلك املعادالت مبنية عىل نظام عامَلّي من الرموز، 
وال يستطيع املرتجم وهو ينقلها إىل اللغة العربية إال أن يلتزم بالقواعد املتعارف عليها 
واملعتمدة يف حتديدها، وأي انحراف منه عن تلك القواعد سينتج عنه حتريف للرسالة 
الرياضية  املعادالت  ترمجة  جيعل  ما  وهذا  املعادالت.  تلك  حتمله  الذي  املضمون  أو 

والكيميائية أمرا سهال مبارشا إىل حد كبري.
النحو  عىل  مفاهيمها  تتحدد  ومل  بعد،  مصطلحاهتا  تستقر  مل  التي  املجاالت  يف  أما 
ال  قد  املصطلح،  وضع  مهمة  وبالتايل  املرتجم،  مهمة  فإن  مثال(،  )كالطب  الالزم 
أن  املهمة،  هذه  إىل  يبادر  أن  قبل  املرتجم،  وعىل  السهولة.  من  نفسها  بالدرجة  تكون 
يدرس موضوعه بعناية، ويراجع املفاهيم التي حيملها النص الذي بني يديه يف سياقاهتا 
املختلفة، ومن ثمَّ خيتار املصطلح الذي يراه مناسبا لنقلها أو تأدية مفهومها. ذلك »أن 
الرتمجة املتخصصة ليست جمرد نقل للمفردات، وإنام هي قبل ذلك نقل للمفاهيم«، كام 

ينّبه إىل ذلك بينتشوك )2(.
ومن سامت املصطلحات يف اللغة املتخصصة، سواء كانت العربية أو غريها من 
به منها هو من  الدولية، أن قدرا ال بأس  املنظامت  العمل يف  فيها لغات  بام  اللغات، 
مفردات اللغة العامة، ومفردات اللغة العامة إذا حتولت إىل مصطلح علمي أو قانوين 
أو إىل أي جمال من املجاالت املتخصصة، ستكتسب مدلوال يف ذلك املجال خيتلف عن 
فه،  مدلوهلا يف اللغة العامة. فمفردة كالرصف مثال، يف اللغة العربية، مصدر من رَصَ
املال  جمال  يف  لكنها  أنفقه)3(.  أي  املال  ف  ورَصَ ودفعه،  وجهه  عن  رّده  أي  يرِصفه، 
واألعامل بمعنى التحويل )فرْصف العملة، مثال، هو حتويلها إىل ما يعادل قيمتها من 
 ،currency exchange العمالت األخرى(، فهي إذن مقابل للمصطلح اإلنجليزي

1- انظر يف هذا الشأن:                                                      
Hosni Abdel Moneim A.: Technical Translation Journal of the College of Arts King 
Saud University vol. 9 1982 p. 23. 

.Pinchuck Isadore: Scientific and Technical Translation p. 179 :2- انظر يف هذا الشأن
ف«.                                                      3- انظر: البستاين، بطرس: حميط املحيط، مكتبة لبنان نارشون، بريوت، 1998، مادة »رَصَ
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اللغة »علم  cambio، وهكذا. و»الرصف« يف علوم  change، واإليطايل  والفرنيس 
»علم  بـ  أيضا  ويعرف  بناء،  وال  بإعراب  ليست  التي  الكِلم  أبنية  أحوال  به  ُتعَرف 
ونظريه   ،morphology اإلنجليزي  اللساين  املصطلح  بالتايل  ويقابل  الترصيف«، 
الفرنيس morphologie، وهكذا. والرصف يف نحو اللغة العربية ذو صلة باإلعراب 
 ،)declination inflection( واجلر  والنصب  الرفع  حاالت  بني  الكلامت  وتقّلب 
يف  معينا  شكال  إحداها  لزمت  فإذا  اجلملة،  من  ومواقعها  النحوية  وظائفها  حسب 
آخرها خيالف ما عليه سائر الكلامت العربية، كان ذلك بسبب »منعها من الرصف«، 
فتكون بالتايل مقابال للمصطلح اإلنجليزي )indeclinable(. وللمصطلح نفسه يف 
مياه  املياه والزراعة داللة أخرى، كام يف قولنا »الرصف الصحي« أي ترصيف  جمال 
اإلنجليزي  املصطلح  مفهومه  يف  مقابال  يكون  وبالتايل  املستعملة،  واملياه  األمطار 
 drainage station pumping الرصف«  »حمطة  قبيل  من  سياقات  يف   drainage

station، وما إليها. 

لكن هلا يف  العامة،  اللغة  الضعف يف  العربية، وهي ضد  »القوة« يف  لفظة  وكذلك 
تغيريا  فيسبب  األجسام  يف  يؤثر  الذي  العامل  »ذلك  هو  خاص  مدلول  الفيزياء  جمال 
يف حالتها أو اجتاهها أو موضعها أو حركتها«، وبالتايل يقابلها يف اإلنجليزية مصطلح 
 ،99( قبيل  من  سياقات  يف  الرياضيات  يف  مدلوهلا  عن  هذا  مدلوهلا  وخيتلف   ،force

نفسه  يف   9 العدد  رْضب  قيمة  أي  تسعة«(،  ُأّس  »تسعة  أو  تسعة«،  قوة  »تسعة  وُتقَرأ 
وهكذا.   ،puissance الفرنسية  ويف   power اإلنجليزية  يف  مقابلها  فيكون  9مرات، 
وتقرتن  مدلوالت  »القوة«  لفظة  فتكتسب  النفس،  وعلم  الفلسفة  سياق  يف  وأما 
بمفاهيم خمتلفة متاما، وذلك يف عبارات من قبيل: القوة النظرية )أي قدرة العقل عىل 
إدراك الكلّيات conceptualization(، والقوة العملية )أي قدرة العقل عىل استنباط 
الصناعات الفكرية من أدلتها practical mind(، والقوة املعنوية )morale(، والقوة 

.)memory احلافظة )أي الذاكرة
لتصبح جزءا من اجلهاز  العامة  اللغة  تنتقل من  يقال عن أي مفردات  ومثل ذلك 
الظواهر  هذه  لرصد  وتوجد  اللغات،  من  لغة  يف  العلوم  من  علم  ألي  االصطالحي 
قد  املصطلحات  كانت  إذا  خصوصا  اللغات،  متعددة  أو  اللغة  ثنائية  خمتصة  معاجم 

استقرت وصارت معلومة. 
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وألسباب واضحة ومفهومة، تقرتض اللغة العربية املتخصصة كثريا من مصطلحاهتا 
من لغات أخرى، وخصوصا يف املجاالت العلمية والتقنية اجلديدة. وال يقترص هذا عىل 
العربية بل تشرتك معها يف ذلك اللغات املتداولة يف البالد النامية، فجميعها تعّول يف ما 
حتتاج من املعلومات يف جمال العلوم والتكنوجليا عىل اللغات الكربى املستعملة يف البالد 
املتقدمة، خصوصا منها اإلنجليزية والفرنسية واألملانية والروسية واإلسبانية واليابانية. 
الدخيلة، ألن  بالعنارص األجنبية  مليئة  املتخصصة  العربية  اللغة  أن  يعني  لكن هذا ال 

معظم ما فيها من مواد لغوية يبقى أصيال من صلبها.
ومصطلحات العربية املتخصصة منقولة يف األساس عن طريق الرتمجة بمختلف 
هبا  كان  املبارشة،  الرتمجة  طريق  عن  العريب  املصطلح  توافر  فإذا  وأساليبها.  آلياهتا 
والفحص   ،stethoscope اإلنجليزي  للمصطلح  الطبيب،  سامعة  مسامع،  )مثل: 
وإال  إلخ(،   ،lens/وعدسة  ،telescope/ومقراب  ،stethoscopy املسامعي/ 
 ،telex تلكس/   ،capsule كبسولة/  )مثل  الرصيح  االقرتاض  إىل  املرتمجون  جلأ 
إحياء  إىل  املرتمجون  يلجأ  قد  كام  إلخ(.   ،telegraph/)2(تليغراف  ،ion/)1(األيون
نقله  الذي   shuttle مثال ذلك مصطلح  املجال اجلديد؛  إىل  لفظ قديم ونقل معناه 
فيه،  ُيرشب  الذي  »الطاس  بمعنى  قديم  عريب  لفظ  وهو  »مكوك«،  إىل  املرتمجون 
هو  هنا  حدث  فام  أواقي«)3(.  ثامين  إىل  رطل  نصف  أو  ونصفا  صاعا  يسع  ومكيال 
عملية نقل للمعنى )meaning transference(. ويف أحيان أخرى، وحيثام يتعّذر 
ب،  مركَّ بمقابل  نقله  إىل  ُيلجأ  األجنبي،  للمصطلح  املقابل  العريب  اللفظ  إجياد 
اجلسْيم   ،metallurgy/املعادن meteorology، علم  اجلوية/  األرصاد  مثل: علم 
النيزكي أو النيزك الدائر حول الشمس/ meteoroid، ملح محض امليثاكريليك، أو 
ميتاكريليت/methacrylate، إلخ. وهنا أيضا ال ختتص اللغة العربية وحدها هبذا 
النهج يف ترمجة املصطلحات األجنبية املتخصصة، وتكون تلك أيضا سمة تقّرهبا من 

اللغات الدولية. 

1- وإن كان يقال »الدالف« أيضا.
2- وإن كان يقال الربق أيضا.

3- انظر: البستاين، بطرس: حميط املحيط، مادة »مّك«.                                                     
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ثالثا. اللغة العربية املتخصصة وتوحيد املصطلحات: 
توحيد املصطلحات واحد من املقومات األساسية للرتمجة املتخصصة ورشط ال بد 
منه لتحقيق التواصل الناجح مع مستخدمي لغة النص املرتجم. وااللتزام بالتقابل املطرد 
بني املصطلحات واملفاهيم التي تدل عليها أمر ال غنى عنه يف جمال توحيد املصطلحات 
أسلويب يصاحبه  تنويع  فيها  الرتمجات حيدث  كثرية من  أمثلة  هناك  أن  وتنميطها. غري 
إىل  ُينظر  حني  املشكلة  وتتفاقم  بينها.  وخلط  الالزمة  املفردات  استخدام  يف  تضارب 
ذلك التضارب عىل أنه من قبيل التنويع األسلويب. إن التنويع األسلويب ظاهرة معروفة 
فيستخدمون  لفظ معنّي  لتكرار  الكّتاب جتنُّبا  إليه  يلجأ  األدبية، حيث  الكتابة  يف جمال 
لفظا مرادفا أو قريبا له يف املعنى. أما يف الرتمجة املتخصصة، فالتضارب ينشأ حني يعرّب 
املرتجم عن مفهوم جديد بلفظ قد استعمل بديال عن ألفاظ أخرى مرادفة. وقد يفيض 
اختيار املرتجم للتعبري عن مفهوم معني لفظا مرادفا بدال عن املصطلح املحدد املتعارف 
عليه لذلك املفهوم. ويتعذر عىل القارئ نتيجة لذلك أن يتابع قراءة النص واستيعابه 

ألنه يفرتض أن كال من تلك املرتادفات حيمل معنى مغايرا. 
والتوافق،  وامليثاق،  االتفاق،  التالية:  املصطلحات  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 
فهذه  واملعاهدة.  والعهد،  والَعقد،  والوئام،  واالنسجام،  والوفاق،  واالتفاقية، 
مفردات يف اللغة العربية متقاربة يف الداللة، وقد يرى البعض بينها نوعا من الرتادف، 
تورد  وقد  للتكرار.  وجتنبا  األسلويب  التنويع  سبيل  عىل  االستعامل  يف  بينها  فرياوح 
بعض املعاجم املزدوجة اللغة تلك املجموعة كلها عىل أهنا مقابالت ملصطلح أجنبي 
واحد، عىل نحو ما نجد عىل سبيل املثال يف املورد، الذي يقرتح عىل قرائه املقابالت 
agreement: اتفاق، انسجام، اتفاقية، معاهدة، عْقد. لكن  التالية للفظة اإلنجليزية 
هذا البدائل يف الواقع مفردات من حقل داليل واحد تتفاوت بني العموم واخلصوص. 
فلفظ االتفاق لفظ عام ينضوي حتته عدة ألفاظ خاصة تنتمي إىل املجموعة االشتقاقية 
اتفاق، ولكن ليس كل  ذاته. فكل معاهدة وكل عقد مها  الداليل  أو احلقل  الواحدة 
اتفاق هو معاهدة أو عقد. واحللف كذلك اتفاق، ولكن ليس كل اتفاق هو حلف. 
وهلذا تتعامل الرتمجة املتخصصة مع تلك املفردات عىل أهنا مصطلحات خمتلفة اقرتن 
كل منها بمفهوم خاص ال يشرتك فيه مع أي من املفردات األخرى، مثلام يتبني من 

التقابالت التالية: 
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املقابل األجنبياملصطلح العريباملقابل األجنبياملصطلح العريب

charterميثاقagreementاالتفاق

concordance; cohesionانسجامcontractعْقد

pactعهدententeوفاق

treatyمعاهدةcompromiseتوافق؛ حل وسط

يف  املتقاربة  املفردات  من  السلسلة  هلذه  الدولية  املنظامت  يف  الرتمجة  أقسام  وتنظر 
ويستعملها  مستقل  بمفهوم  منها  كل  خيتص  خمتلفة،  مصطلحات  أهنا  عىل  الداللة 

املرتمجون عىل ذلك النحو بشكل منتظم فال خيلطون بينها )1(. 
وهناك صعوبة خاصة تقرتن برتمجة املصطلحات اإلنجليزية ذات الطبيعة العلمية 
أو التقنية إىل اللغة العربية، حيث ال توجد هلا يف كثري من األحيان مقابالت مناسبة يف 
اللغة العربية أو ال توجد هلا مقابالت أصال، خصوصا إذا كانت املصطلحات املعنية 
جديدة تعرب عن مفاهيم حديثة. لذلك يلجأ املرتمجون يف نقلها إىل حل وسط قد يكون 
وقتيا فيرتمجوهنا بجملة كاملة )هي أقرب إىل رشح املفهوم منها إىل ترمجة املصطلح( 
جديدا.  تعبريا  بذلك  فيستحدثون  مثال،  النحت  طريق  عن  مركبة  بعبارة  ينقلوهنا  أو 
والفرق بني املسلكني أن الرتمجة عن طريق النحت تفيض بنا إىل لفظ واحد مركب من 
لفظني خمترصين، يف حني أن الرتمجة بجملة كاملة تسفر عن مقابل للمصطلح األجنبي 
يتألف من عدة مفردات كاملة ال حذف فيها وال اختصار. واختيار أي من املسلكني 
ونظامها،  املرتجم  النص  بلغة  عالقة  هلا  االعتبارات  من  بجملة  الواقع  يف  حمكوم 
واإلمكانات االشتقاقية املتاحة فيها، والقواعد الرصفية والنحوية التي هي حمل جدل 
بني أبناء اللغة. ويبدو أن ِكال املسلكني ال يمّثل حاّل مناسبا باعتبار أهنام ال يمّكنان دائام 
من الوصول إىل ترمجة مقبولة للمصطلح العلمي والتقني اإلنجليزي، نظرا إىل األثر 

1- هذه األمثلة مقتبسة بشء من الترصف من القاسمي، عيل: مشاكل املرتجم العريب يف املنظامت الدولية، 
نظمتها  التي  احلديثة،  والتكنولوجيا  العربية  املهنية  الرتمجة  حول  املستديرة  املائدة  أعامل  ضمن  مقدمة  ورقة 
مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة، جامعة حممد اخلامس، طنجة، يف الفرتة من 1-3 يونيو 1989، ص 18-17.
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األسلويب الذي ترتكه الرتمجة بالنحت والرتمجة بجملة كاملة يف النص املرتجم، واحلس 
اللغوي لدى أبناء اللغة العربية وموقفهم من هذا األسلوب يف الرتمجة. ومن النامذج 
الشائعة عىل ذلك هذه املجموعة من الرتمجات العربية ملصطلحات إنجليزية وفرنسية:

املصطلح 
باللغة اإلنجليزية

املصطلح 
املقابل العريبباللغة الفرنسية

baby-boom Baby boom explosion
démographique

االنفجار الديموغرايف، تفاقم نسبة 
الوالدات

bail-out bail-
outSauvetage renflouage ،)تعويم )املصارف أو البنوك

برنامج إنقاذ

cross-sectorintersectoriel)بني القطاعات )بيقطاعي

agendaagendaأجندة، جدول أعامل

dumpingdampingإغراق السوق بالبضائع

green economyéconomie verte اقتصاد بيئي، اقتصاد يراعي قواعد
محاية البيئة

infraspecificinfraspécifiqueدونوعي، داخل ضمن نوع من األنواع

infrasonicinfrasonore دوسمعي، حْتسمعي، ذو تردد أدنى من
تردد األصوات املسموعة

حلسن حظ املرتجم العريب أنه ليس موكوال إىل نفسه يف مواجهة مثل تلك العقبات، 
يف  وتوحيدها  املصطلحات  وضع  بمهمة  تضطلع  ودولية  عربية  منظامت  عدة  فهناك 
دوره  إنجاز  عىل  ملساعدته  املصطلحية  واملسارد  املعاجم  له  وتوفر  املجاالت  خمتلف 
بأكرب قدر ممكن من النجاح. فلو أخذنا جمال االتصاالت فقط، عىل سبيل املثال، سنجد 
هيئات من قبيل منظمة املقاييس الدولية )أو األيزو ISO(، واللجنة الدولية للكهرباء 
هبندسة  اخلاص  العمل  وفريق   ،)ITU( الدويل  االتصاالت  واحتاد   ،)IEC( والتقنية 
مشرتكة  متخصصة  جلنة  أيضا  وهناك  وغريها.   ،)IETF( الدولية  العنكبوتية  الشبكة 
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جلنة  عرشة  ثامين  عنها  تفرعت  الدويل  االتصاالت  واحتاد  األيزو  منظمة  بني  تشكلت 
كالتصاميم  عديدة  جماالت  يف  وتنميطها  املصطلحات  بتوحيد  منها  كل  ختتص  فرعية 
اهلندسية، واملعلومات والتوثيق ورموز الرسوم البيانية، والعمليات وقواعد املعلومات 
واألنظمة  الوثائقية،  الصور  وتطبيقات  واإلدارية،  والصناعية،  التجارية،  والوثائق 

التقنية املساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة، وأنظمة املعلومات الصحية، وغريها. 
وللمعهد األورويب لتوحيد مصطلحات االتصاالت )ETSI( دور مهم أيضا يف 
صياغة أصناف متنوعة من املقاييس وغريها من الوثائق التقنية بام جيسد إسهاما من 
وتكنولوجيا  اإلذاعي  والبث  االتصاالت  مصطلحات  توحيد  يف  األوروبية  الدول 
مع   2002 عام  اتفاقا  العربية  اجلامعة  عقدت  وقد  العاملي.  الصعيد  عىل  املعلومات 
إدارة املعهد، انضمت عىل أساسه دول عربية كثرية إىل عضوية هذا املعهد، عىل أساس 
وتسهيل  العريب،  العامل  يف  والتكنولوجيا  الصناعة  قطاعات  لتطوير  وذلك  التعاون، 
التعاون واالندماج الصناعي بني خمتلف البالد العربية، واإلسهام يف توحيد املعايري 
اإلنتاجية دعام للمبادالت التجارية بينها، والعمل عىل نمو اقتصاداهتا وزيادة منتجاهتا 
السياق  هذا  ويف  التنافسية.  والقدرة  اجلودة  ومعايري  يتفق  بام  واملنجمية  الصناعية 
الصناعة  واملعلومات يف جمال  اخلربات  تبادل  تعزيز  العمل عىل  اجته  األخري حتديدا، 

وتكنولوجيا املعلومات بني الدول العربية وبقية بلدان العامل.
ويف سياق البحث احلايل، اجته العمل إىل ترسيخ حضور اللغة العربية عىل مستوى 
أنظمة االتصاالت الدولية، وإعداد قوائم املصطلحات العربية املتخصصة وتوحيدها 
والعلوم  للرتبية  العربية  املنظمة  وتضطلع  املعلومات.  وتكنولوجيا  الصناعة  جمال  يف 
والثقافة بدور مهم عىل هذا الصعيد، حيث تبذل جهود لتعريب املصطلحات وتنسيق 
اجلهود اإلبداعية يف قطاعات الرتبية والثقافة والعلوم ونرشها والتعريف هبا)1(. ومن 

1- ملزيد من املعلومات يف هذا الشأن، انظر: 
Diab Hassan )2003(: Standardization Related to Arabic Language Use in ICT Department 
of Electrical and Computer Engineering Faculty of Engineering and Architecture 
American University of Beirut Beirut Lebanon; paper submitted to the Western Asia 
Preparatory Conference for the World Summit on the Information Society )WSIS(.
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ثمرات تلك اجلهود، كام خلصها احلمزاوي )1(:
 اعتامد املصادر واملراجع األساسية املتصلة باملوضوع املطروق )مسارد املصطلحات، 

القواميس املتخصصة، مصادر التوثيق، الخ(،
تقصيا شامال  واملدّون،  الشفهي  االستعامل،  املتاحة يف  املصطلحات  مجيع  تقيص   
وعميقا للوقوف عىل ما استقر منها ومعرفة ما نشأحول املفاهيم األصلية من مفاهيم 

مستجدة؛ 
منهجية  عىل  بناء  الواحد  باملفهوم  الصلة  ذات  املرتادفة  املصطلحات  استخراج   
حمددة وضعتها منظمة املقاييس الدولية )Infoterm( ومنظمة األيزو )ISO(، وخلصتها 
املنهجية  واعتامد  الداليل.  التحليل  وجذاذة  املعجمي،  التشويش  جذاذة  جذاذتني:  يف 
املوضحة يف اجلذاذتني، يمكن إقصاء املصطلحات التي ال صلة هلا باملوضوع، واقرتاح 

مصطلحات أقرب ما يكون إىل التوحيد.
ومراجعها  مصادرها  مع  وجدت،  إن  املنتقاة،  املرتادفة  املصطلحات  إخضاع   

التوثيقية املضبوطة ملبادئ التنميط أو التوحيد، ومقاييسه.
عمل  املصطلحات  وضع  أن  إىل  هذه  التوحيد  أو  التنميط  عملية  أمهية  وترجع 
مجاعي حيتم جتنب الفوىض واالضطراب ويتطلب وضع أسس ومناهج تضمن قدرا 
من اإلمجاع ضامنا للتواصل واالتصال بني املتخاطبني املتخصصني. واملراد من التنميط 
اعتامد نظام يسّهل عىل املتخصصني اختيار املصطلحات، وله رشوط متفق عليها ال بد 
من الوفاء هبا بعد االتفاق عىل طرائق الوضع ومناهج الرتمجة. ومن تلك الرشوط مثال 
استثناء؛  املصطلحات دون  تطبَّق عىل مجيع  منسجمة وموحدة  قوانني وقواعد  اعتامد 
تتميز  مثلام  له من غريه  أرقام لكل مصطلح متييزا  بإسناد  الرتقيم وذلك  واعتامد مبدأ 
يف  الشأن  هو  مثلام  االختيار،  يف  والرسعة  وقيمتها؛  وإتقاهنا  بجودهتا  األشياء  مجيع 
اختيار منَتج مصنَّع دون آخر. وقد أنشئت هلذا املهمة هيئات خاصة ومنظامت ُيرجع 
مثل  )هيئات  العلوم  أي علم من  املصطلح يف  يستجد يف جمال  ما  للوقوف عىل  إليها 

 .)Infoterm

املصطلحات  العامة لرتمجة  املنهجية  التفاصيل وغريها احلمزاوي، حممد رشاد:  انظر حول هذه   -1
وتوحيدها وتنميطها، ص 33 وص91.
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كانوا  حني  أسالفنا  يفعل  كان  بام  تذكرنا  منهجية  له  فإن  التنميط،  خيص  فيام  وأما 
يتحّرون لصحة اللفظ أو املعنى »سندا« موثوقا يعتمدون يف استقرائه عىل »اجلمهور« 
أو  املصطلح  اطراد  باعتبار  أي  »اإلمجاع«،  عىل  أو  شيوعا(،  واألكثر  األغلب  )أي 
املفهوم. وال بد أن ُتعتَمد مثل هذه املبادئ يف وضع املصطلحات وتوحيدها يف وقتنا 

احلارض.
السهولة  )أي  التداول«  »ُيرْس  املصطلح رشط  يتوافر يف  أن  بد كذلك من  وال 
با،  لتيسري االتصال والتواصل(، وهلذا يستحسن أال يكون املصطلح طويال أو مركَّ
دا يف صياغته وشكله )مما يقتيض اعتامد عدد األصول التي يتألف  وأال يكون معقَّ
املصطلح األجنبي  أن يالئم  »املالءمة« )أي  املصطلح(. ومنها كذلك رشط  منها 
الذي هو مقابل له(؛ وكذلك مبدأ »احلوافز«، أي كل ما حيفز عىل اختيار املصطلح 
واستسهاله من قبل املستعملني)1( )ومن ذلك الصيغة البسيطة، وسهولة االشتقاق 
الغريب  وجتنُّب  والغرابة،  الطول  عن  وبعده  الواضح،  الرصيف  وتركيبه  منه، 

د)2(. املعقَّ
قائمة،  وتنميطها  املصطلحات  توحيد  إشكالية  تبقى  اجلهود،  تلك  مجيع  ورغم 
ليس فقط يف اللغة العربية املتخصصة، ولكن أيضا يف اللغات األخرى، وإن بدرجات 
متفاوتة. وتربز هذه اإلشكالية بوجه خاص إذا نظرنا إىل مصطلحات اللغة املتخصصة 
 ،)F.W. Riggs( ينبه إىل ذلك ف.و.رجيز البحتة والعلوم اإلنسانية، مثلام  العلوم  بني 
أستاذ اإلدارة العامة والعالقات الدولية بجامعة هاواي )3(. ويف القسم األخري من هذه 

الورقة وقفة مع هذه املسألة.

ل الثالثي مثال باعتباره »متمكنا« يف العربية، كام يقول سيبويه وتبعه يف ذلك اللساين املعارص  1- يفضَّ
يف قاعدته اللسانية التي فرس هبا أن شيوع اللفظة عىل قدر قرصها وعىل عكس طوهلا.  Zipf »زيف«

املصطلحات  العامة لرتمجة  املنهجية  التفاصيل وغريها احلمزاوي، حممد رشاد:  انظر حول هذه   -2
وتوحيدها وتنميطها، ص 33 وص91.

3- انظر: 
Riggs F.W.: Descriptive Terminology: Its Relevance for Social Sciences; in     Infoterm Series 
7: Terminologies for the Eighties International Information Center for  Terminology. 
Munchen 1982 pp. 144- 160
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رابعًا. مصطلحات اللغة املتخصصة بني العلوم البحتة والعلوم اإلنسانية
العلوم  جمال  يف  اإلعالم  حول   1974 عام  اليونسكو  نظمته  الذي  املؤمتر  منذ 
)COCTA( ومصطلحاهتا  اإلنسانية  العلوم  مفاهيم  حتليل  جلنة  حاولت  اإلنسانية، 
التابعة للمجلس الدويل للعلوم االجتامعية )ISSC( أن تشجع االهتامم باملصطلحات 
اإلنسانية خاصة. وعىل  العلوم  واملتخصصني يف  ومشكالهتا بني علامء االجتامع عامة 
الرغم من هذا االهتامم بمشكالت املصطلح ومفهومه، إال أن االستعداد يبدو ضئيال 
املقاييس  منظمة  تقدمها  التي  واملقرتحات  واملناهج  اخلربة  من  لالستفادة  هؤالء  لدى 
الدولية األيزو )ISO( يف هذا املجال. ويبدو أن هناك أسبابا كامنة وراء هذا العزوف 

ربام حتتاج إىل حلول قد تساعد عىل سد هذا النقص.
استعدادا  أكثر  التكنولوجيا  وقضايا  الطبيعية  بالعلوم  املهتمني  أن  أوال  يالحظ 
لالستفادة من الربامج الدولية الرامية إىل توحيد املصطلحات وذلك عىل العكس من 
املختصني يف العلوم اإلنسانية الذين ال يرون يف تلك الربامج ذاهتا ما يساعدهم عىل حل 

مشكالت املصطلح واملفهوم التي يواجهوهنا.
واحلوافز  العملية  االعتبارات  تلك  سطحيا  ولو  االختالف  هذا  يربر  مما  ولعل 
من  موحدة  منظومة  تبنّي  والتكنولوجيا  العلوم  خرباء  عىل  حتّتم  التي  االقتصادية 
املصطلحات. ففي جمال التكنولوجيا مثال، حيتاج القائمون عىل إنتاج صناعي معنيَّ 
وما يتصل به من أعامل هندسية وغريها إىل إعداد تصاميم وخمططات ورسوم بيانية 
تسجيل  يف  خلل  أي  يكّلف  قد  رشائية  طلبات  وإصدار  تعليامت  وتوجيه  وصور، 
فادحة.  مالية  خسائر  املستهدفة  اجلهات  من  تفاصيلها  فهم  يف  لبس  أو  معلوماهتا 
عن  للتنازل  استعداد  عىل  التكنولوجيا  قطاعات  يف  والعاملني  اخلرباء  نجد  ولذلك 
املصطلحات  ليتبنوا  مصطلحات  من  يستعملون  فيام  الشخصية  وأذواقهم  ذواهتم 
هبم  املنوطة  املهاّم  إلنجاز  وضامنا  ينشدونه  الذي  للغرض  حتقيقا  جماهلم  يف  املعتمدة 
الطب  جمال  يف  أيضا  املوقف  هذا  مثل  ونجد  التكاليف.  وبأقل  يمكن  ما  بأرسع 

والكيمياء وغريها.
أما يف جمال العلوم اإلنسانية فاألمر يبدو خمتلفا إىل حد ما. فتلك االعتبارات العملية 
تكون  والتي  البحتة  والعلوم  التكنولوجيا  بمجال  تقرتن  التي  االقتصادية  واحلوافز 
بمثابة احلافز عىل االلتزام باملصطلح املوحد أقل نسبيا. وبسبب ذلك، يطغى ذوق كل 
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باحث عىل ما يستعمل من مصطلحات وحتظى مجلة من االعتبارات الذاتية واملنهجية 
عىل  ويبقى  أخرى.  من  يرفضه  وما  مصطلحات  من  يتبنى  فيام  لديه  األوفر  باالهتامم 
واألطروحات  املفاهيم  واستيعاب  الباحث  ذلك  لفهم  جيتهدوا  أن  ذلك  بعد  املتلقني 
الكامنة وراء استعامله هذا املصطلح أو ذاك. إن  الدوافع  التي يقدمها، والوقوف عىل 
استعدادا  أكثر  والتطبيقية  البحتة  والعلوم  التكنولوجيا  جمال  يف  املتخصصني  معظم 
ألن ينحتوا مصطلحات جديدة متّثل مفاهيم جديدة، وهم بذلك أرسع إىل قبول مثل 
تلك املصطلحات املستحدثة. وعىل النقيض من ذلك، يبدو الباحثون يف جمال العلوم 
اإلنسانية أقل استعدادا البتكار مصطلحات جديدة أو قبول يشء منها بسهولة. وترتتب 

عىل هذا املوقف نتائج كثرية ال بد من أخذها بعني االعتبار.
هناك فرق بني جدة املفهوم يف العلوم البحتة وجدته يف العلوم اإلنسانية. فمن السهل 
مثال إثبات أن مفهوما رياضيا ما مفهوم جديد فعال، ومن السهل تبعا لذلك أن يبادر 
عامل الرياضيات إىل وضع مصطلح أو ابتكار لفظ جديد متاما للتعبري عنه وذلك لغياب 

مفردات يف معجم اللغة العامة تعرب عن معنى قريب منه.
يف املقابل، جيد الباحثون يف العلوم اإلنسانية صعوبة كبرية يف إثبات اجلدة الكاملة أو 
املطلقة للمفاهيم التي يعرضوهنا. وإذا كان مفهوم معني ليس جديدا متاما فال يستبعد 
أن يكون له مصطلح سبق استعامله ملفهوم قريب منه، وال بد إذن من مراجعة املصادر 
السابقة للبحث فيها عن ذلك املصطلح وإحيائه من جديد. ولعل هذا مما يفرس النظرة 
املريبة التي ينظر هبا البعض إىل أي مصطلح مستحدث يف العلوم اإلنسانية واعتبار ذلك 
املصطلح مظهرا من مظاهر الربوز أو »التفْيُقه« عند صاحبه وحماولة منه إلسباغ هالة من 

االحرتام واجلالل عىل مفهوم هو يف احلقيقة قديم.
اإلنسانية ظواهر ختص  العلوم  تعاجلها  التي  الظواهر  أن  أخرى، يالحظ  من جهة 
اإلنسان عامة وسلوكه وعالقاته بمن حوله وبام حوله. ولذلك فكثريا ما نجد يف اللغة 
العلوم  تلك  مفاهيم  عن  للتعبري  يصلح  أن  يمكن  ما  والعبارات  املفردات  من  العامة 
املفردات  تلك  أي من  فاستعامل  ونتيجة هلذا،  الدقة واإلصابة.  من  متفاوتة  بدرجات 
للتعبري عن مفهوم جديد أو ظاهرة جديدة من مفاهيم علم االجتامع أو اللغة مثال قد 
بمثابة  له  جديد  مصطلح  استحداث  يكون  حني  يف  جدته،  املفهوم  ذلك  عن  حيجب 

العالمة البارزة التي تنبه إليه وتؤكد جدته وطرافته.
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اجلهود  من  غالبا  تنبع  اإلنسانية  العلوم  يف  املفاهيم  أن  الواقع  يف  يالحظ  والذي 
أو عبارات مألوفة يف االستعامل  ملفردات  أكثر دقة وختصيصا  إىل إعطاء معنى  الرامية 
و»األمة«   )community( و»اجلامعة   )family( »األرسة«  قبيل  من  فمفردات  العام. 
و»النغم«   )category(»و«الصنف  )class( و»الباب«  االجتامع،  علم  يف   )nation(
)tone( يف اللسانيات، وغريها، إنام هي مفردات عامة من اللغة العامة املتداولة حظيت 
بقدر كبري من التحليل والتمحيص لدى علامء االجتامع واللسانيني قبل أن تتحول إىل 
مصطلحات متخصصة تقرتن بمفاهيم »مدرسية« خاصة متعارف عليها بني أهل تلك 
االختصاصات. وهناك فرق كبري بني تلك املصطلحات إذا استعملت يف جماهلا الدقيق 

املتخصص واملرونة التي نجدها هلا يف سياقات لغوية معتادة. 
العلوم اإلنسانية  عالوة عىل هذا، يالحظ أن ما يبدو نموا متواصال يف مفاهيم 
قائمة ومعروفة. وهلذا يفضل  اكتشاف لفروق دقيقة بني مفاهيم  الواقع  إنام هو يف 
املصطلح  اختيار  يف  احلرية  من  بشء  ألنفسهم  االحتفاظ  املجال  هذا  يف  الباحثون 
أن  إليها، وكأهنم خيشون  يرمون  التي  املفهومية  الفروق  األدق عن  للتعبري  األوفق 
الذي  املفاهيمي  »التحديث«  أو  النمو  هذا  تعطيل  إىل  يؤول  قد  املصطلح  توحيد 

يضيفه بحثهم.
املفاهيمي.  »التحديث«  أو  بالنمو  املقصود  نفهم  أن  جيب  احلقيقة،  هذه  وإلدراك 
فازدهار أي علم من العلوم يفيض ال حمالة إىل ظهور مفاهيم جديدة، ووالدة املفاهيم 
فاملفاهيم  اإلنسانية.  العلوم  جمال  يف  مغايرا  يبدو  األمر  لكن  لتسميتها.  سابقة  عادة 
ليجعلها  االستعامل  يف  قائمة  ملفردات  الباحث  به  يقوم  حتليل  ثمرة  هي  فيها  اجلديدة 
أكثر ختصيصا أو تدقيقا، وبالتايل إلكساهبا صفتها االصطالحية. وكثريا ما يكون هذا 
النظرية  املنطلقات  معّينة، ويتفحص  بلفظة  املقرتنة  املعاين  العامل خمتلف  يستعرض  بأن 
واملنطقية التي حتكم ذلك االستعامل، ومن ثم يقرتح تعريفا هلا جديدا يضيف من خالله 
مفهوما جديدا إىل املفاهيم األخرى التي حتملها اللفظة. ويبدو أن مصطلحات كثرية 
 )analogy( والقياس   )consensus( واإلمجاع   )development( التنمية  قبيل  من 
والسلطة )authority( واملنافسة )competition( وغريها قد مرت هبذه املرحلة من 
املعاجلة والتحليل والتمحيص قبل أن تكتسب طابعها االصطالحي املتخصص املقرتن 

بمفهومها االصطالحي اخلاص.
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يلحق  ما  لتمثيل   )F.W. Riggs( ريغز  جيرهيا  الصدد  هذا  يف  طريفة  مقارنة  وهناك 
هذه  لتوضيح  هنا  ذكرها  من  بأس  ال  »مدرسية«،  خاصة  مفاهيم  من  اللغة  مفردات 
من  مضنية  جهود  بعد  يقول،  كام  اآلثار،  عامل  يكتشفها  التي  األثرية  فالتحفة  العملية. 
البحث والتنقيب خترج عادة وعليها طبقة سميكة من الشوائب املرتسبة عىل صفحتها 
بفعل الزمن، فيقوم عامل اآلثار بصقلها وتنظيفها بعناية حتى يعيدها إىل وضعها األصيل 
الذي كانت عليه. ومفردات اللغة كذلك، كثريا ما ينظر إليها عىل أهنا كانت يف وقت من 
األوقات عىل درجة من الوضوح ودقة املعنى فقدهتا مع دوراهنا يف االستعامل وبحكم 
ما تراكم عليها من ظالل داللية بحكم الزمن، ثم يأيت العامل فيعيد إليها شيئا من تلك 
وحتديدا.  ختصصا  أكثر  جديدا  مفهوما  وحيّملها  فقدته،  الذي  الوضوح  وذلك  الدقة 
عىل هذا النحو، يكون استحداث املصطلح يف العلوم اإلنسانية عبارة عن »تكاثر« أو 
»توليد« مفاهيمي، أي بمثابة إضافة مفهوم جديد ملفردة أو عبارة قائمة حتمل دالالت 
 )polysemy( أخرى يف االستعامل. إنه رضب من رضوب االشرتاك أو التعدد الداليل
الذي يتسم به رصيد واسع من مفردات اللغة. غري أن هذا ال يعني بالرضورة حلول 
فيام  اللبس  يكون  وإنام  اإلنسانية،  العلوم  املصطلح يف  االضطراب يف داللة  أو  اللبس 
مشرتكا  باستعامله  الباحث  يقصدها  املفاهيم  من  أي  ملعرفة  حرية  من  املتلقي  فيه  يقع 
لفظيا معّينا، وهذا أمر بطبيعة احلال ينتبه إليه الباحث وحيرص عىل عدم حدوثه بتحديد 
مفاهيم مصطلحاته منذ البداية، وهو إذ يفعل ذلك إنام يضيف مفاهيم )أي مدلوالت( 
بعملية  وإذا  مدلوالت.  عدة  البداية  منذ  هلا  قائمة  دواّل(  )أي  مفردات  إىل  جديدة 
»استحداث املصطلح« تتحول إىل ذلك »التوليد املفاهيمي« الذي سبقت اإلشارة إليه. 
وبناء عىل هذا، يمكن القول يف معرض املقارنة بني عملية وضع املصطلح يف كل من 
العلوم  إن  أخرى،  جهة  من  اإلنسانية  والعلوم  جهة  من  والتكنولوجيا  البحتة  العلوم 
البحتة والتكنولوجيا تتعامل بمصطلحات جديدة، يف حني تتعامل العلوم اإلنسانية مع 

»مفاهيم جديدة« تضّمنها مفردات متداولة يف االستعامل.
وتنشأ عن هذا مفارقة ال بد من التنبيه هلا، فمن السهل أن يتذكر املرء لفظة شائعة 
ذاك  أو  العامل  يتذكر مفهوما جديدا أضافه هذا  أن  مستعملة، لكن يصعب عليه كثريا 
لتلك  استقرت  التي  للمفاهيم  مغايرا  املفهوم  ذلك  كان  إذا  خصوصا  اللفظة،  لتلك 
الذي  اللبس  يف  الوقوع  خطر  ينشأ  هنا  ومن  والتحديد.  الدقة  يف  غاية  وكان  اللفظة، 
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يكتنف قدرا ال بأس به من مصطلحات العلوم اإلنسانية. فهل معنى هذا أن إشكالية 
ذلك  أجل  من  املبذولة  اجلهود  كل  وأن  قائمة  ستظل  وتنميطها  املصطلحات  توحيد 

حمكوم عليها بالفشل؟!
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اللغة العربية يف اليون�صكو 
املكت�صبات واآفاق التنمية 

عبد اهلل العميد

نبذة تارخيية
تعد الرتمجة ركيزة من الركائز الكربى لسري عمل أي منظمة دولية. وتـتميز أنشطة 
الرتمجة يف املنظامت الدولية بتعدد لغات عملها، وضخامة حجم الوثائق املرتمجة فيها، 
وغنى جتربتها يف هذا املضامر من حيث املضمون وشدة تنوعها أحيانا من حيث الشكل. 
الذي  األساس  حجر  فيعترب  الرسمية  باللغات  األساسية  العمل  وثائق  توفري  مبدأ  أما 
وما  مجيعا.  بينها  مشرتك  مبدأ  وهو  املنظامت.  هذه  يف  الرتمجة  أقسام  عليه  بناء  أنشئت 
ينطبق عىل عمل مرافق الرتمجة يف اليونسكو ينطبق إىل حد كبري أيضا عىل عمل مرافق 

الرتمجة بصفة عامة يف منظومة األمم املتحدة.
وقد اسُتخدمت اللغة العربية يف اليونسكو ألول مرة خالل الدورة الثالثة للمؤمتر 
العام التي عقدت يف بريوت عام 1948. واعتمدت املنظمة عام 1960 قرارا باستخدام 
وبرتمجة  بالعربية،  الناطقة  البلدان  يف  تنظم  التي  اإلقليمية  املؤمترات  يف  العربية  اللغة 
العربية عام 1966 يف  استخدام  بدأ  ثم  العربية)1(.  إىل  الوثائق واملطبوعات األساسية 
الرتمجة الفورية خالل اجللسات العامة للمؤمتر العام واجتامعات بعض اللجان يف مقر 

1- »نبذة تارخيية عن استخدام اللغة العربية يف اليونسكو«
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يتوسع  العربية  اللغة  استخدام  نطاق  أخذ   ،1968 عام  من  وابتداء  بباريس.  املنظمة 
تدرجييا ليشمل ترمجة أهم الوثائق، فتم لذلك توظيف جمموعة كبرية نسبيا من املرتمجني 
املحنكني الذين كان بعضهم من كبار املوظفني، والذين أتى معظمهم من عدد حمدود 
جدا من البلدان العربية التي كان هلا قصب السبق يف الرتمجة آنذاك، بينام كان بعضهم 
الفلسفة،  وأساتذة  القانون،  رجال  بينهم  من  وكان  أساسا.  أوروبا  يف  يعمل  اآلخر 

واخلرباء يف املحاسبات وإدارة األعامل، واالختصاصيون يف الرتبية وأساتذة اللغة. 
وجيدر يف هذا املقام االعرتاف باجلهود اجلبارة التي بذهلا الرعيل األول من هؤالء 
املرتمجني الطليعيني، واإلقرار بالقيمة العلمية الفائقة ملسامهتهم يف االرتقاء باللغة العربية 
ينبغي  كام  بامتياز،  العاملية«  الثقافة  »منظمة  تعترب  زالت  وما  كانت  التي  اليونسكو  يف 
البديني،  وأمحد  عصامن،  سيد  أمثال  من  املجهولني«  الضاد  لغة  »جنود  بأسامء  التنويه 
املحمودي،  الرشيد  وعبد  درويش،  املنعم  وعبد  ظريف،  اهلل  وعبد  منصور،  وصالح 

وفؤاد البستاين، وحلمي حنا، وحممد عيل زيد، وحممود القيعي.
ُأدرجت اللغة العربية ضمن لغات عمل املجلس التنفيذي لليونسكو عام 1974، 
هبا  تتمتع  التي  ذاهتا  املكانة  العربية  بمنح  يقيض  للمنظمة  العام  للمؤمتر  قرار  عىل  بناء 

لغات العمل يف املجلس.)1(
العملية  وظيفتها  يف  تنحرص  ال  حتديدا  اليونسكو  منظمة  يف  الرتمجة  أمهية  لكن   
املتحدة، بل تـتجاوز  الشأن يف نظرياهتا من وكاالت منظومة األمم  البحتـة، كام هو 
والثقافة  والعلوم  الرتبـية  وهي:  اختصاصها،  ميادين  يف  وظائفها  لتشمل  ذلك 
واالتصال. ومن ثم يمكن اعتبار الرتمجة يف اليونسكو عامال من العوامل األساسية 
التي ال غنى عنها هلذه املنظمة يف سبيل حتقيق أهدافها يف تلك امليادين. وباإلضافة إىل 
إنام هو  اليونسكو  الدستوري« للغات يف  بـ »التعدد  هذه االعتبارات، فإن ما يسمى 
انعكاس للتعددية اللغوية والثقافية التي تدعو املنظمة نفسها إىل احرتامها وتعزيزها 

يف مجيع مناطق العامل. 

1- كلمة مساعدة املديرة العامة لليونسكو بمناسبة االحتفال باليوم العاملي للغة العربية، 18 كانون 
األول/ديسمرب 2012 
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معايري اختيار املرتمجني
العربـية  اليونسكو، مثل غريها من أقسام الرتمجة  العربـية يف  تعتمد وحدة الرتمجة 
يف منظومة األمم املتحدة، عىل مرتمجني ومراجعني تشرتط فيهم الكفاءة، ويعملون فيها 
املهنيـني، وذلك بعقود حمددة األجل ملدة عامني قابلة  بصفة موظفني دوليـني من فئة 
هبم  فتستعني  خارجيـني،  ومراجعني  مرتمجني  مع  الوحدة  هذه  تـتعاقد  كام  للتجديد. 
مؤقتا وبأجر يومي إما يف أثناء عقد مؤمترات أو اجتامعات تتطلب عددا من املرتمجني 
الوحدة  إطار  خارج  وثائق  لرتمجة  أو  الوحدة،  يف  العاملني  عدد  يتجاوز  واملراجعني 
الدائمني، أو إلنجاز العمل يف األجل  قصد ختفيف العبء امللقى عىل عاتق موظفيها 

املطلوب.
العادة  جرت  فقد  املرتمجني،  أفضل  توظيف  عىل  حترص  الرتمجة  وحدة  كانت  وملا 
منذ ستينيات القرن امليالدي العرشين بأن تنظم امتحانات تنافسية )مسابقات( دولية 
بحسب ما تدعو إليه حاجتها يف هذا املضامر. وتضم امتحانات الرتمجة جمموعتني من 
االختبارات، أوالمها إجبارية والثانية اختيارية، وذلك عىل غرار ما جرت به العادة يف 
األمم املتحدة وغريها من املنظامت الدولية. وتشتمل املجموعة اإلجبارية عىل نصوص 
أن  املسابقة  يف  املشاركني  من  ُيطلب  والفرنسية  اإلنجليزية  باللغتني  ومتخصصة  عامة 
يرتمجوها إىل العربـية، ونص بالعربية يطلب منهم أن ينقلوه إىل اإلنجليزية أو الفرنسية. 
)التي  العربية  الرتمجة  امتحان أجرته وحدة  آخر  تاريخ  أن  الصدد  املالحظ يف هذا 
كانت تسمى »شعبة الرتمجة«( يف اليونسكو يعود إىل سنة 1986. وقامت هذه الوحدة 
تستطيع  الذين  اخلارجيـني  واملراجعني  باملرتمجني  جديدة  قوائم  بوضع   2002 سنة 
االستعانة هبم يف املستقبل، وعادت إىل جتديد هذه القائمة التي تضم حاليا نحو 300 

مرتجم ومراجع)1(.
أقسام  أن  إىل  نظرا  التنافسية،  االمتحانات  بنظام  تعمل  املتحدة  األمم  زالت  وما 
أما يف  داخليا.  يرتاوح بني 40 و50 مرتمجا ومراجعا  ما  زالت تضم  ما  فيها  الرتمجة 
اليونسكو فابتداء من عام 2013، ُخّفض عدد املرتمجني/املراجعني املوظفني يف كل 

بني 200 و350  هبا  املدرجني  املرتمجني  أعداد  ترتاوح  مماثلة  قوائم  الرتمجة  وحدات  1- متلك مجيع 
شخصا.
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دورات  خالل  اللغات  بحسب  أربعة  أو  اثنان  يساعدمها  اثنني،  مرتمجني  إىل  وحدة 
بني  يرتاوح  الثامنينيات  بداية  يف  عددهم  وكان  العام.  املؤمتر  أو  التنفيذي  املجلس 
جتدد  أشهر  لثالثة  بعقود  العاملني  املساعدين  من   12 ونحو  دائام  مرتمجا  و30   25
اختبار  بإجراء   )2014( حاليا  اليونسكو  يف  الرتمجة  وحدات  وتكتفي  مرات.  عدة 
للمرتشحني الذين سبق هلم أن تدربوا يف املنظمة أو تعاقدوا معها من اخلارج لفرتة 

معينة.

مسؤوليات الرتمجة واملراجعة
العام  املدير  خطب  ومراجعة  ترمجة  مسؤولية  عاتقها  عىل  الرتمجة  وحدة  حتمل 
املوجهة إىل  الوثائق  إىل  الرقمية يف شبكة اإلنرتنت، إضافة  ورسائله وحمتويات وثائقه 
للمؤمترات  النهائية  والتقارير  التنفيذي(،  واملجلس  العام  )املؤمتر  الرئاسيتني  اهليئتني 
عن  فضال  احلكومات،  بني  املشرتكة  وأجهزهتا  لليونسكو  الكربى  واالجتامعات 
اإلعالمية.  املواد  من  وغريها  البارزة،  واملطبوعات  القانونية،  والوثائق  التوجيهات، 
واملقررات  )الوقائع(  والسجالت  التحليلية،  املحارض  بإنتاج  أيضا  مكلفة  وهي 
وإدراج  الوثائق،  هذه  بتأليف  وتضطلع  الرئاسيتني.  اهليئتني  عن  الصادرة  والقرارات 

التعديالت عليها، وإخراجها، وإرساهلا، ونرشها إلكرتونيا.
موظف  كل  فيه  يتحمل  حمدد  وتسلسل  منظمة  بطريقة  الرتمجة  أعامل  إنجاز  جيري 
مسؤوليات معينة، ألن الوثائق املطلوبة للرتمجة متر بعدة مراحل قبل الصدور يف شكلها 
املرتمجني  واملراجعة. وتلقى عىل عاتق  الرتمجة  املراحل مرحلتا  النهائي. ومن بني هذه 

واملراجعني مسؤوليات واضحة نلخصها فيام ييل:

واجبات املرتجم
إىل  املرتمجة  النسخة  وتسليم  النص  ترمجة  عن  الكاملة  املسؤولية  املرتجم  يتحمل 

سكرتارية الشعبة املسؤولة عن ختطيط العمل يف املوعد املحدد لذلك.
املراد  الورقية  الوثيقة  يستلم  املرتجم  كان  اإلنرتنت،  عرص  قبل  أي  السابق،  يف 
ترمجتها، فيطلع عليها وعىل ما يرافقها من وثائق مرجعية، قبل أن يبدأ ترمجتها. وعند 
والوثائق عن  واللغات  املؤمترات  قسم  مكتبة  بالبحث يف  نفسه  املرتجم  يقوم  احلاجة، 
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متخصصة، ومطبوعات  الرتمجة، من موسوعات ومعاجم  الرضورية إلنجاز  املراجع 
صادرة عن املنظمة أو عن األمم املتحدة والوكاالت التابعة هلا، إلخ. 

وبرفقتها  ترمجتها،  املطلوب  الوثيقة  من  اإللكرتونية  النسخة  يتسلم  فهو  اليوم  أما   
وثائق إلكرتونية حتتوي عىل البيانات الالزمة كي يصل إىل الوثائق املرجعية عرب شبكة 
التي سبقت  املقاطع  الوثيقة ذاهتا مرتمجة ترمجة مسبقة، حيث تظهر  أو عىل  اإلنرتنت، 
ترمجتها مميزة بلون خمتلف عن بقية املقاطع. وتستخدم اليونسكو يف هذا الصدد برناجما 
إىل  باإلضافة  الرتمجة  إدارة مشاريع  يتيح  الرتمجية«، كام  »الذاكرة  بناء عىل  يعمل  كنديا 

توفري املصطلحات ذات الصلة بالوثيقة)1(.
ثم إن نسبة املتخصصني يف الرتمجة كانت إىل زمن قريب جدا ضئيلة مقارنة بزمالئهم 
عىل  متزايدا  اجتاها  هناك  أن  ويالحظ  العلمية.  الفروع  شتى  يف  بشهادات  املتخرجني 
نطاق منظومة األمم املتحدة إىل االستعانة بخرجيي معاهد الرتمجة. ولكن التنوع الشديد 
يف املوضوعات التي تعاجلها وثائق اليونسكو يقتيض أن يقابله تنوع كبـري يف ختصصات 
املرتمجني الذين يطلب منهم يف األسبوع الواحد، بل ويف اليوم الواحد أحيانا، أن يرتمجوا 
املراجعة  البيولوجيا،  أخالقيات  الكبار،  تعليم  )أوقيانوغرافيا،  التنوع  بالغة  وثائق 

اخلارجية حلسابات امليزانية، اإلنسان والبيئة، إلخ ...(. 
يف  يسهمون  العربـية  الرتمجة  قسم  يف  العاملون  واملراجعون  املرتمجون  كان  ولئن 
خمتلف  يف  السابقة  وخرباهتم  اجلامعية  ختصصاهتم  تنوع  بفضل  املشرتك  عملهم  إثراء 
امليادين، فإن انتامءهم إىل خمتلف األقطار العربـية كان أيضا عامال هاما يف تنمية الرصيد 
املصطلحي وتعزيز املعارف اللغوية املرتاكمة يف هذا القسم. وكان من املألوف أن يتشاور 
الزمالء فيام بـينهم لالتـفاق بشأن وضع مصطلح جديد، أو تغيـري تعبـري قديم، أو ما 

إىل ذلك من اإلشكاالت التي تعرض هلم يف عملهم اليومي. 

مراجعة الرتمجة وتقيـيمها 
عرشات  منذ  به  العمل  جرى  نظاما  التحريرية  الرتمجة  جمال  يف  اليونسكو  تعتمد 
السنني، مثلام هو الشأن يف سائر املنظامت الدولية )مع بعض االختالفات من منظمة إىل 

أخرى(. وبموجب هذا النظام، متر عملية الرتمجة بعدد من املراحل كالتايل:

1- MultiTrans Prism http
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 تقوم أمانتا اهليئتني الرئاسيتني )املؤمتر العام واملجلس التـنفيذي( وخمتلف قطاعات 
وتتوىل  والوثائق.  واللغات  املؤمترات  قسم  إىل  ترمجتها  املراد  الوثائق  بإرسال  املنظمة 
وحجمها  أمهيتها  بحسب  الوثائق  تصنيف  القسم  هذا  يف  واملراقبة  الضبط  وحدة 
إىل  الوثائق  حتيل  التي  هي  الوحدة  وهذه  ترمجتها.  يف  االستعجال  ودرجة  وصعوبتها 
وحدات الرتمجة الست وتطلب منها إهناء ترمجتها ومراجعتها يف أجل حمدد. ويف كل 
وحدة من هذه الوحدات توزع النصوص عىل املرتمجني واملراجعني مبدئيا بحسب خربة 

كل واحد منهم ومعرفته ملوضوع الوثيقة املطلوبة للرتمجة ودقة عمله ورسعة أدائه. 
 وُتَراجُع بطريقتني: أوالمها هي أن يقوم املراجع بتصحيح النصوص التي يرتمجها 
زمالؤه. ويعاد النص املراَجع يف بعض املنظامت إىل املرتجم كي يطلع عىل التعديالت 
بأن  اليونسكو  العادة يف  وجرت  املراجع.  من تصحيحات  ويستفيد  عليه  التي طرأت 
ُيرَسل النص املصحح مبارشة إىل الرقن ثم القراءة النهائية. وثانيهام هي أن يتوىل املرتجم 
بنفسه مراجعة ترمجته وتنقيحها. وعادة ما يقوم بذلك املرتمجون املحنكون الذين يعول 

عليهم يف ضامن احلد الالزم من اجلودة يف عمليتي الرتمجة واملراجعة.
مضمونة  غري  الذاتية«  »املراجعة  أن  عىل  طويلة  سنوات  خالل  التجربة  دلت  وقد 
النـتائج يف كثري من احلاالت، والسيام حينام يتعلق األمر بنصوص تـتسم بدرجة عالية 
أو  الوفود  بعض  عىل  توزيعها  يثري  أن  من  خُيشى  حينام  أو  التخصص،  أو  التقنية  من 
اهليئات أو األفراد نوعا من التحفظ أو احلساسية، مما ينعكس انعكاسا سلبيا عىل سري 
عمل املنظمة. ونتيجة لذلك، تزايد الرتاجع عن اعتامد هذه الطريقة، فانخفضت نسبة 
الوثائق املرتمجة واملراجعة ذاتيا. وبقيت منحرصة يف احلاالت املضمونة النتائج، أو حينام 

ال تسمح ميزانية قسم الرتمجة بالتعاقد مع العدد الكايف من املراجعني األكفاء.
مخس  عن  يقل  ال  ما  برتمجة  املرتجم  يطالب  وتنظيمه،  اإلنتاج  كمية  خيص  وفيام 
صفحات قياسية )330 كلمة يف الصفحة()1( يف اليوم، مثلام يطالب املراجع بمراجعة 

10 صفحات يوميا.
وجيري حساب عدد الصفحات املرتمجة واملراجعة كل أسبوع، ويعتمد هذا احلساب 
ثم يف  الوحدات،  لرؤساء مجيع  األسبوعية  االجتامعات  تقدم خالل  التي  التقارير  يف 

1- تضم »الصفحة املعيارية« يف عدد من البلدان 250 كلمة.
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التقديرات اإلمجالية مليزانية قسم اللغات، واالعتامدات اخلاصة بكل وحدة. إال أن هذا 
احلساب »الكمي« غري كاف وغري دقيق لتقيـيم أداء املرتجم أو املراجع، وذلك بسبـب 
تباين النصوص من حيث نوعيتها ودرجة ختصصها. لذلك فإن عنرص »النوع« يدرج 
بشكل ما وبدرجات متفاوتة يف تقيـيم عمل املرتجم واملراجع. وقد جرت حماوالت 
العتامد معايري ثابتة يف تقيـيم »جودة« الرتمجة باإلضافة إىل حساب عدد الصفحات، 
»خطورهتا«.  بحسب  حمددة  فئات  يف  وتصنيفها  األخطاء  حساب  املعايري  هذه  ومن 
ولكن هذه املحاوالت مل تسفر عن أي نظام ثابت يعول عليه وحيظى بموافقة اجلميع. 
وحدات  عمل  عن  املبارشين  املسؤولني  لتقدير  مرتوكا  النوعي  اجلانب  بقي  لذلك 
الرتمجة. وبناء عليه، فإن احلساب الكمي خيضع، بدوره، لـ«قانون النسبـية«! ذلك أن 
مخس صفحات من نص يتـناول عموميات بشأن قضايا التعددية الثقافية، أو مسائل 
التسامح والتفاهم بني الشعوب، أو حمو األمية، مثال، ال يمكن أن تعادل يف صعوبة 
ترمجتها مخس صفحات من وثيقة تعالج موضوع امليزانية والشؤون املالية، أو تقنيات 

االستشعار عن بعد ...
وكثريا ما يقوم رئيس الوحدة مبارشة بمراجعة النصوص املرتمجة، إما بسبـب قلة 
املرتجم  عمل  نتيجة  عىل  مبارشة  االطالع  يف  الرغبة  أو  الوقت،  ضغط  أو  املراجعني، 
تقيـيم  قصد  ُروِجعت  التي  النصوص  بمراجعة  أيضا  ويقوم  أدائه.  تطور  مدى  وعىل 

عمل املراجع، أو محاية عمل املرتجم من تعسف بعض املراجعني أحيانا!
أما من الناحية اإلدارية، فإن تقيـيم عمل املرتجم واملراجع يتجىل دوريا فيام يسمى 
بـ«تقرير األداء« الذي ُيعده رئيس الوحدة كل سنـتني، ويبدي فيه رأيه يف عمل املرتجم 
أو املراجع من كل النواحي. وللمعني باألمر أن جيادل رئيس الوحدة يف صحة رأيه وأن 
يعرتض عليه إن رأى رضورة ذلك. ُويستـند مبدئيا إىل هذه التقارير يف حتديد ما إذا كان 

املرتجم/املراجع يستحق جتديد عقده أو ترقيته أم ال. 
أما فيام خيص الرتمجة اخلارجية، فتقيض القواعد اإلدارية املعتمدة يف »متابعة« الرتمجة 
وحدة  يف  ثم  حلسابه،  ُأنجزت  الذي  القطاع  يف  الكاملة  الرتمجة  تراَجع  بأن  وتقيـيمها 
الرتمجة باللغة املعنية. وُيصدر املسؤول اإلداري عنها يف القطاع مذكرة تفيد بأن الرتمجة 
ُأنجزت بصورة ُمرضية، وآنذاك يؤدى للمرتجم اخلارجي أجر مقابل أتعابه. لكن هذا 

ال يعني أن األمور جتري دائام وفقا ملا اُتفق عىل تسميته بـ »القواعد«.
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البحار سنة 1984 بتكليف مرتجم من خارج شعبة الرتمجة  مثال، قام قسم علوم 
هذا  ووزع  كتاب؛  برتمجة  الشعبة،  هذه  استشارة  دون  ومن  مبارشة  بصفة  العربـية، 
عثرات  وهبا  الرتمجة  فصدرت  طلبته!  عىل...  الكتاب  من  أجزاء  »املرتجم/األستاذ« 
لغوية كثرية، وفقرات منسية أو مرتوكة، إىل غري ذلك من العيوب الفاضحة. وعندئذ 
طلب قطاع العلوم من مرتجم خارجي متعود عىل العمل مع شعبة الرتمجة العربية أن 
يدقق يف النص املرتجم ويقدم تقريره عنه. فأوضح هذا املرتجم يف تقريره أوجه التقصري 
واألخطاء التي اكتشفها يف الرتمجة، وخُلص إىل أن الرتمجة رديئة وال يمكن إصدارها. 
الكتاب من  ترمجة  تتوىل  للشعبة كي  أمواال إضافية  يدفع  أن  إىل  العلوم  واضطر قطاع 

جديد وتنجز العمل عىل النحو املطلوب. 
وقد اعُتمد نظام إداري ومايل جديد منذ فرباير/شباط 2000، فأصبحت قطاعات 
وحدات  إىل  ترمجتها  تريد  التي  الوثائق  مجيع  بـإرسال  فعال  ملزمة  بموجبه  اليونسكو 
اخلارجيـني  املرتمجني  اختيار  أو  داخليا  ترمجتها  صالحية  وحدها  متلك  التي  الرتمجة 
أن  للقطاعات  يمكن  النظام،  هلذا  قوائم جديدة مستكملة حديثا. ووفقا  املدرجني يف 
تقرتح مرتمجني معروفني لدهيا، رشيطة أن توافق عليهم وحدات الرتمجة املعنية. وكان 
هذا يعني، فيام يعنيه، زيادة حجم العمل بالنسبة إىل وحدة الرتمجة العربـية. غري أن هذه 
الزيادة كانت مرهونة بالدعم املايل الالزم، إما ضمن ميزانية قسم اللغات، أو بتمويل 
النظام منذ عام 2012،  خُتُيّلَ عن هذا  التي تطلب الرتمجة. وقد  القطاعات  إضايف من 
غري  العدد  بسبب  اإلضافية  األنشطة  هبذه  الرتمجة  وحدة  اضطالع  استحالة  إىل  نظرا 

الكايف للموظفني يف الوحدة. 

معايري اختيار ما يرتجم
يضطلع قسم اللغات يف اليونسكو، قبل كل يشء، بإصدار وثائق العمل األساسية 
ومها:  للمنظمة،  الرئاسيـتني  اهليئـتني  لفائدة  الست)1(  الرسمية  املتحدة  األمم  بلغات 
املؤمتر العام )يعقد مرة كل سنتني( واملجلس التنفيذي )مرتني يف السنة(. وتشمل هذه 

الوثائق أساسا ما ييل:

1- وهي: الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية والروسية والعربية والصينية.
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 خطب املدير العام وما يصدره من وثائق )يف موقع اليونسكو(؛
 وثائق املؤمتر العام واملجلس التنفيذي، بام يف ذلك املحارض احلرفية واملخترصة؛

 الربنامج وامليزانية لفرتة العامني )كل سنتني(؛
  القرارات والتوصيات التي يعتمدها املؤمتر العام)1(؛ 

 القرارات التي يعتمدها املجلس التـنفيذي؛
 تقرير املدير العام )كل سنتني(؛

 اخلطة املتوسطة األجل )كل ست سنوات(؛ 
 املطبوعات والكتيبات والنرشات اخلاصة بقطاعات املنظمة، ومنها، مثال، التقرير 

العاملي لرصد التعليم للجميع؛
الدولية  واملكاتب  املراكز  واجتامعات  الرئيسية  للمؤمترات  اخلتامية  التقارير   

احلكومية التابعة للمنظمة. 
»خارجي«  بنشاط  »الداخيل«،  الوظيفي  العمل  هذا  جانب  إىل  اليونسكو،  وتقوم 
متليه عليها مهامها يف جماالت اختصاصها. ويتطلب منها هذا النشاط أن توفر الرتمجة 
لعدد كبـري من املؤمترات واجتامعات اخلرباء والندوات التي تعقدها يف املقر أو خارجه 
بصفة منفردة، أو تشرتك مع منظامت أخرى يف تنظيمها، وأن تصدر الكثري من التقارير 
املعنية  النرش  ودور  اهليئات  مع  باالشرتاك  أو  لوحدها،  إما  والبحوث،  والدراسات 
بذلك. ويتوقف اختيار االجتامعات التي تكُفل فيها املنظمة مهام الرتمجة عىل تصنيف 
املؤمتر العام لفئات االجتامعات. وبحسب نتائج هذا التصنيف ُتَؤّمُن خدمات الرتمجة 

الفورية فقط، أو الفورية والتحريرية معا.
هو  ترمجته  يتعني  ما  باختيار  يتعلق  فيام  األول  املعيار  يـبقى  احلاالت،  مجيع  ويف 
قسم  عىل  يميل  الذي  وهو  للمنظمة.  الذاتية  الوظيفية  االحتياجات  تلبـية  رضورة 
اللغات اضطالعه بنقل وثائق العمل األساسية إىل اللغات الرسمية أو إىل لغات العمل 
املالية  العمل، إضافة إىل االعتبارات  فيها  التي جيري  الظروف  فقط، بحسب ما متليه 

أساسا.

نطاق  يف  والرتمجة  باللغات  املتعلقة  والتوصيات  القرارات  من  عددا  اليونسكو  اعتمدت   -1
اختصاصاهتا، ومن أبرزها »توصية نريويب« لعام 1976. 
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وعالوة عىل ذلك، تصدر اليونسكو عددا من املطبوعات املرتمجة إىل العربـية والتي 
تشمل الكتب واملجالت والنرشات الدورية، من بينها ما ييل:

 تاريخ إفريقيا العام )8 جملدات(
 التقرير عن العلوم يف العامل )سنوي(

 التقرير عن الرتبية يف العامل
 املجلة الدولية للعلوم االجتامعية

 رسالة اليونسكو
 املتاحف 

 الطبيعة واملوارد 
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن كل ما يصدر باسم اليونسكو من نسخ عربـية 
عددا  ألن  بالرضورة،  العربـية  الرتمجة  وحدة  إنتاج  من  ليس  املطبوعات  هذه  عن 
كبريا منها يرتجم يف عواصم عربـية )مثال: رسالة اليونسكو، واملجلة الدولية للعلوم 

االجتامعية تصدران يف القاهرة(. 
بـيد أن ما يميز عمل اليونسكو عن عمل غريها من وكاالت األمم املتحدة يف جمال 
الرتمجة عىل وجه التحديد هو نشاطها اخلاص برتمجة اآلثار الفكرية واألدبـية عىل نطاق 
عاملي. وجيري تنفيذ هذا النشاط يف إطار برنامج »روائع األدب العاملي« الذي يستحق 

أن نتوقف عنده قصد االطالع عىل أهم عنارصه.

برنامج اليونسكو اخلاص بروائع األدب العاملي
املنظمة،  إنشاء  بعد سنتني من  العاملي« سنة 1948،  األدب  »روائع  برنامج  ُوِضع 
عىل  ينص  كام  البرش«،  عقول  يف  السالم  حصون  »بناء  يف  اإلسهام  يف  الرغبة  بدافع 
والتفاهم  للتعارف  وسيلة  الرتمجة  باعتامد  وذلك  لليونسكو،  التأسـيسـي  امليثاق  ذلك 

والتسامح بني الشعوب.
وتكمن املهمة الرئيسية هلذا الربنامج يف تشجيع ترمجة املؤلفات اهلامة من الناحيـتـني 
األدبـية والثقافية، والسيام األعامل غري املعروفة خارج املحيط اجلغرايف واللغوي الذي 
نشأت فيه؛ والعمل عىل نرشها وتوزيعها باللغات الواسعة االنتشار، مثل اإلنجليزية 

والفرنسية والعربـية. 
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ويضم فهرس هذا الربنامج املكرس للتعاون والتبادل يف املجال الثقايف نحو ثالثمئة 
وألف مصنف مرتجم صادر يف أكثر من ثامنني بلدا بام يناهز مئة لغة أصلية. وقد نرشت 
املؤلفات املرتمجة يف إطار هذه املجموعة باالشرتاك مع دور نرش من شتى أنحاء العامل، 

وأعيد نرش أو طبع ما يربو عىل ثالثمئة منها.

معايري اختيار املؤلفات يف إطار هذا الربنامج
اعتمدت املنظمة يف هذا املضامر عدة معايـري تستـند كلها إىل مبدأ أسايس أول هو أن 
تـتسم املصنفات التي يقع عليها االختيار للرتمجة بطابعها التمثييل، أي أن تعكس بأمانة 
مقومات املجتمع الذي نشأت عنه، وأن تـتميز بأصالتها الفنية. وهذا يعني أن تكون 
هذه املصنفات معروفة ومعرتفا هلا بقيمتها األدبية واألخالقية، وأن حتظى باملصداقية 
يف بيئتها الثقافية األصلية. باإلضافة إىل ذلك، ال بد أن يكون مضمون الكتاب املزمع 
ترمجته متامشيا مع املبادئ األساسية للمنظمة، ومع مثلها العليا، أي أال يشج العنف، أو 

يـربر العنرصية، أو يدعو إىل احلرب)1(. 
النقاد  عن  صدرت  التي  بالتقيـيامت  االختيار  هذا  يف  اليونسكو  استعانت  وقد 
ملراعاة  جهدها  قصارى  بذلت  أهنا  كام  الصلة.  ذات  واهليئات  املختصة  واألوساط 

التوازن اجلغرايف فيام كانت ختتاره من مؤلفات لتدرج يف جمموعة »الروائع«.

مراحل إدراج املصنفات يف جمموعة »روائع األدب العاملي« 
كانت املؤلفات ُتدرج يف هذه املجموعة بعد اقرتاحها عىل اليونسكو بإحدى الطرق 

التالية:
 إما بناء عىل مشاورات جُترى مع اجلهات املعنية يف الدول األعضاء، ومنها اللجان 

الوطنية لليونسكو؛
منظامت غري حكومية،  أو  دور نرش،  اليونسكو من  تـتلقاه  انطالقا من طلب  أو   
بعض  الطلب  هذا  يقدم  أن  أحيانا  حيدث  وكان  بحوث.  مراكز  أو  جامعات،  أو 

االختصاصيـني، أو املرتمجني، أو اخلرباء.

1- جمموعة اليونسكو من روائع األدب العاملي )باإلنجليزية والفرنسية(، 1997، ص 9
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وقد خضعت مجيع االقرتاحات إىل عدد من الرشوط كالتايل:
 ُيدرس امللف اخلاص بالكتاب ومؤلفه، ثم جيري تقيـيم النص األصيل واملرتجم 

عنه من النواحي اللغوية والبالغية، إضافة إىل التحقق من طابعه التمثييل؛
ومن  ومتطلباته،  النرش  قواعد  حيث  من  قيمته  يف  البحث  جيري  ذلك  وبعد   
لدى  منه  املتوقع  واألثر  تكلفته  بـني  العالقة  مراعاة  مع  وذلك  الفنية،  النواحي 
التي رشحته لإلدراج يف  اليونسكو واجلهة  التي جتنيها  الفوائد  اجلمهور، إضافة إىل 

املجموعة؛
 وعندما تكون نتيجة التقيـيم إجيابية، ُيطلب رأي الطرف املختص يف الدولة العضو 
املعنية، مثل احتاد الكتاب، أو اللجنة الوطنية لليونسكو، أو وزارة الثقافة. وبعد ذلك 

تأيت مرحلة تنفيذ املرشوع. 

مسامهة اليونسكو يف هذا الربنامج
كانت مسامهة اليونسكو يف برنامج ترمجة املؤلفات ذات القيمة العاملية موزعة عىل 

ثالثة مستويات كام ييل:
1-  املستوى الفكري، بتحديدها ملحتويات برنامج »الروائع«؛

النارش.  ثم  واملرتجم  ومؤلفه،  للكتاب  باختيارها  التـنفيذي،  العميل  املستوى   -2
ويف سبيل توزيع هذه الرتمجات عىل أوسع نطاق، السيام يف البلدان التي تـنـتـرش فيها 
اللغة التي ترمجت إليها الكتب، َيلجأ قسم مطبوعات اليونسكو يف كثري من األحيان إىل 
التعاون مع دور نرش خيتارها عىل أساس خربهتا املهنية، وقدرهتا التـنافسية، واستعدادها 
يتابع عن كثب مجيع مراحل إخراج  القسم  إلصدار كتب رفيعة املستوى. كام أن هذا 

الكتب التي يصدرها.
التي  للنسخ  بالرتمجة، ورشائها  املالية اخلاصة  بتقديمها لإلعانة  املايل،  3- املستوى 
تـتوىل توزيعها وبيعها. ويف هذا املضامر، كان خيصص يف إطار امليزانية العادية لليونسكو 
اعتامد مايل يوضع حتت ترصف برنامج »الروائع« الذي يستفيد أيضا من عائدات حقوق 
املؤلف اخلاصة بالرتمجات املنشورة يف هذا اإلطار. وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن 
املخصصة  الودائع  أموال  صندوق  من  معونات  بتقديم  قامت  األعضاء  الدول  بعض 

لرتمجة ونرش األعامل الفكرية واألدبـية لكل منها. 
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املحسنني،  بعض  إىل  إضافة  اخلاصة،  املؤسسات  من  عدد  كان  ذلك،  عن  وفضال 
يقوم أحيانا بتقديم مساعدات ال يستهان هبا. وقد أتاح التعاون مع هذه األطراف أن 

تكتسب عدة مصنفات شهرة واسعة عىل الصعيد العاملي.

حمتويات »الروائع« وأنواعها
أن  بداية إصدارها عىل  العاملي« منذ  حرص املرشفون عىل »جمموعة روائع األدب 
تـتضمن خمتلف أنواع الرتاث األديب العاملي وأشكاله. ولذلك شملت اآلداب القديمة 

واحلديثة، وتوزعت عىل شتى األنواع األدبية كام ييل)1(:
 املؤلفات الكالسيكية واألساسية يف املجاالت الدينية والفلسفية والتارخيية؛

واهلند،  وفنلندا،  اليونان،  من  القصرية  والقصص  احلكايات  من  خمتارات   
واملكسيك، وألبانيا، الخ...

 الشعر القديم واحلديث من رومانيا، مثال، وإيطاليا، وإسبانيا وغريها... 
 املرسحيات من كوريا واليابان واملجر وأمريكا الالتينية...

 أدب الرحالت: ابن بطوطة، كونكولوكورفو، كاداموست...
واهلند  واليونان  واملكسيك  ألبانيا  من  واحلكايات  القصص  من  خمتارات   

وفنلندا...
وفيام ييل قائمة مقتضبة باملصنفات املرتمجة من العربـية يف إطار هذا الربنامج)2(:

 كتاب البخالء، اجلاحظ: 1951، بالفرنسية
 طواحني بريوت، توفيق يوسف عواد: 1976، باإلنجليزية

 تاريخ السودان، عبدالرمحن السعدي: 1964 باإلنجليزية ثم 1981، بالفرنسية
 أرخص الليايل، يوسف إدريس: 1978، باإلنجليزية

 كتاب آراء أهل املدينة الفاضلة، الفارايب: 1980، بالفرنسية
 رسالة الغفران، أبو العالء املعري: 1984، بالفرنسية

 أحبك كام يشتهي املوت، سميح القاسم: 1988، بالفرنسية

1-  املصدر السابق، ص 8
2- املصدر نفسه، ص 97-21.
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قيمة الـرتمجـة العربية يف اليونسكو
من  مردود  أي  حتقق  أن  طبعا،  اليونسكو،  أهداف  من  يكن  مل  املادية،  الناحية  من 
خالل الرتمجة. وحتى يف إطار برنامج »الروائع« فإن املنظمة مل تسع إىل حتقيق أي ربح 
مادي. وظلت الرتمجة وسيلة من الوسائل التي ال غنى عنها لسري عمل املنظمة بسبب 
طبيعتها الدولية ذاهتا. واملنظمة تعمل بقرارات يصدرها املؤمتر العام، وهو الذي يقرر 

حجم امليزانية املخصصة للرتمجة، وما يتعني ترمجته من وثائق العمل.
أما من الناحية املعنوية، فالفائدة الكربى التي حتققها اليونسكو من خالل الرتمجة 
بست لغات هي، بطبيعة احلال، املسامهة يف بناء ثقافة السالم باحرتام التعددية اللغوية 
والثقافية، ونرش املعلومات عن خمتلف احلضارات، وتشجيع احلوار والتفاهم بـني 
اللغة  مكانة  رسخت  األممية  املنظمة  يف  العربية  الرتمجة  بأن  شك  وال  الشعوب. 
العربية من خالل إصدار مطبوعات دورية مشهورة، مثل »رسالة اليونسكو«، كام 
بالعربية رفع  اليونسكو  الدولية ومعظم وثائق  املعاهدات واالتفاقيات  أن صدور 
من شأن هذه اللغة، وأتاح حضورها يف مجيع وكاالت األمم املتحدة، ويف مقدمتها 
األمم  منظومة  ضمن  العربية  الوثائق  قراءة  نطاق  توسيع  من  ومكن  اليونسكو، 
والقراء،  الباحثني  من  الكثري  متناول  يف  الوثائق  هذه  باتت  إذ  وخارجها،  املتحدة 
ومرجعا ال يعوض يف وزارات الرتبية الوطنية والتعليم العايل واألوساط املدرسية 
والترشيعية  اإلدارية  الدوائر  يف  والعاملني  الصحافيني،  لدى  وكذلك  واجلامعية، 

والثقافية، وغريها.

تطور دور اليونسكو يف ترمجـة روائع الرتاث العاملـي
العاملي« يف  بتـنفيذ برنامج »روائع األدب  املنشورات الذي كان يضطلع   مر قسم 
اليونسكو حتى عام 2002، بمرحلة انتقالية دامت بضع سنوات)1(. ذلك أن اليونسكو 
بدأت، منذ معرض فرانكفورت سنة 2000، يف تغيـري سياستها من منظمة دولية تطمح 
إىل القيام بمهمة مبارشة وأساسية يف إنتاج الرتمجات املمتازة ونرشها، إىل مؤسسة تركز 

عىل أداء دور »العامل احلافز« الذي يتوىل التشجيع والتنسيق يف هذا املجال.

1- بقيت شعبة األعامل الثقافية وحقوق املؤلف تتوىل تنفيذ هذا الربنامج حتى عام 2007. 
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ومنذ بداية القرن امليالدي احلادي والعرشين، أخذ املسؤولون عن برنامج »روائع 
أن حتل حمل  تستطيع  للنرش، وال  دارا  ليست  اليونسكو  بأن  يؤكدون  العاملي«،  األدب 
النارشين أو تـتـنافس معهم. لذلك يكفيها يف هذا املضامر أن جتمع األطراف املعنية التي 

تستطيع أن تـتكفل بسلسلة العمليات، بدءا بالرتمجة وانتهاء بتوزيع الكتب املرتمجة.
العاملية  النرش  تـنافس دور  أن  قادرة يف أي مرحلة عىل  اليونسكو مل تكن  أن  والواقع 
الكربى، وال هي سعت إىل ذلك أصال، ألهنا ليست مؤسسة متخصصة يف النرش. ثم إن 
األزمة املالية التي استمرت أكثر من عرش سنوات ابتداًء من منتصف الثامنينيات، وانعكاس 
األحداث العاملية عىل مواقفها وسياساهتا يف جماالت الثقافة والتعليم، وانتشار النزعة إىل 
تفويت قطاعات ثقافية وتعليمية متزايدة إىل القطاع اخلاص، دفعت اليونسكو إىل الرتاجع 
ممثلو  وأخذ  اإلنسانية.  والعلوم  اآلداب  ترمجة  يف  هلا  كان  الذي  الرائد  بالدور  القيام  عن 
بعض الدول األعضاء يروجون لقدرة املعاهد واملراكز التي تقدم املساعدة للنارشين الذين 
يصدرون كتبا مرتمجة، والسيام يف البلدان ذات االحتياجات الضخمة، ويذّكرون بوجود 
مؤسسات من هذا القبيل يف عدد غري قليل من البلدان، ويقدمون احلجج بأن هذا من شأنه 
أن خيفف العبء املايل عن اليونسكو يف هذا املجال. وانتهى األمر باليونسكو إىل تفضيل 
املرتمجني والنارشين واملؤسسات  الصلة بني  الذي يساعد عىل ربط  الوسيط  بدور  القيام 

املعنية. وبعد ذلك تتكفل هذه األطراف بعملية اإلنتاج.
بمهام  ذاته  الوقت  يف  وتقوم  بنفسها  اآلداب  ترمجة  تتوىل  املنظمة  كانت  أن  وبعد 
النرش والتوزيع، باتت لبضع سنوات فقط عبارة عن وسيط جيمع املعلومات الرضورية 
املستعدة  واجلهات  األكفاء  املرتمجني  عىل  والعثور  بالرتمجة  اجلديرة  املصنفات  الختيار 

لتمويل العملية جزئيا أو كليا، بام يف ذلك النرش والتوزيع. 

الفهرس العاملي للكتب املرتمجة)1( 
قامت عصبة األمم بإنشاء هذا الفهرس عام 1932، واعتمدته اليونسكو منذ عام 
حتى  سنوية  جملدات  يف  تنرش  العاملي  املرسد  هذا  إحصاءات  نتائج  وكانت   .1948
أوائل عقد التسعينيات من القرن العرشين. ثم انتقلت اليونسكو إىل نرش هذه النتائج 
العاملي  الفهرس  أقراص مدجمة كل سنة، وبعد مرور نحو عرشة أعوام، تم تطوير  يف 

1- Index Translationum 
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للكتب املرتمجة Index Translationum من جمرد قوائم إحصائية وتصنيفية إىل مرفق 
متكامل للمعلومات اخلاصة بمختلف جوانب الرتمجة يف دور النرش. ويف سبيل ذلك 

ُأنشئت ثالث قواعد للبيانات يف اآليت:
القادرة  أو  الرتمجات  الراغبة يف متويل  باملراكز واهليئات  بيانات خاصة  قاعدة    -1

عىل ذلك.
املتخصصة يف هذا  أو  األدبـية،  بالرتمجة  املهتمة  النرش  بيانات عن دور  قاعدة    -2
املجال، ومن بينها دور نرش تسعى دوما إىل اكتشاف آداب مغمورة، أو حتقيق سبق، أو 

تطمح إىل أن تـتبوأ مكانة خاصة يف ميدان نرش اآلداب األجنبـية.
الفدرالية  مثل  ومجعياهتا،  ورابطاهتا  الرتمجة  مؤسـسات  بشأن  بيانات  قاعدة    -3

.FIT الدولية للمرتمجني
ومجعت كل هذه القواعد يف موقع افُتـتح عىل شبكة إنرتنت يف مايو 2002. وكان 
من املزمع أن ُيفتتح يف هذا املوقع أيضا منـتدى للنقاش بشأن املصنفات املرشحة للرتمجة 

يف إطار برنامج »روائع األدب العاملي«، ولكن إنجاز ذلك تعثر...)1(
البيانات  قاعدة   )2014( اليوم  حتى  الفهرس  هذا  زال  فام  أمر،  من  كان  ومهام 
اإلحصائية  البيانات  أحدث  يضم  إذ  املرتمجة،  للكتب  العامل  يف  الوحيدة  الببليوغرافية 
العاملي.  الصعيد  عىل  الكتب  ترمجة  تطور  خيص  فيام  اإلنرتنت  عىل  مبارشة  وأوفاها 
أو  اللغة،  أو  البلد،  البيانات بحسب  املرسد احلصول عىل  هذا  بيانات  قاعدة  تتيح  كام 
أهنا  الكتاب املرتجم. ومن بني مزايا هذه األداة  أو سنة صدور  املؤلف،  أو  املوضوع، 
ما يصدر من كتب  العربية من عقد مقارنات مبارشة بني  الرتمجات  الباحثني يف  متكن 

مرتمجة يف البلدان العربية وبني ما يناظرها يف سائر بلدان العامل.
اللغة  إىل  مرتمجا  كتابا   11.500 جرد  يف  نوعه  من  الفريد  املرفق  هذا  نجح  وقد   
عام  إىل  ثالثني سنة من عام 1979  ملدة  فقط  العربية، وذلك  البلدان  العربية يف مجيع 
2009.)2( وكانت هذه النتيجة ثمرة تعاون اليونسكو مع الوزارات واملكتبات الوطنية 

واملؤسسات املعنية يف البلدان العربية. 

1- ما زال املوقع قائام، ولكن تطويره توقف منذ سنوات. انظر موقع الفهرس نفسه.
2- http:// www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?
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ويف سبيل تشجيع الرتمجة باعتبارها وسيلة ممتازة للحوار بني الثقافات، بدأت الشعبة 
املسؤولة عن برنامج »الروائع« تعتمد سياسة كسب الصيت من خالل رمز اليونسكو، 
بحيث تصبح مشاركة املنظمة يف أي مرشوع للرتمجة والنرش نوعا من الضامن املعنوي 

جلودة هذا املرشوع ومصداقيته. 
وعالوة عىل ذلك، بدأت تلك الشعبة إجراء عمليات استقصاء بشأن موضوعات 
إنجاز  أجل  من  التعاون  عىل  الرتمجات  هبذه  املهتمة  اجلهات  مساعدة  قصد  حمددة 
تبذل  اليونسكو  أن  يؤكدون  املوقع  هذا  عن  املسؤولون  وأخذ  مشرتكة.  مرشوعات 
الكومنويلث  ساحة  يف  سواء  الرتمجة  عىل  حافزا  عامال  تصبح  كي  وسعها  يف  ما  كل 
دوما  تصبو  فهي  أو يف غريها؛  العربـية،  أو  الفرنكوفونية  الساحة  أويف  )اإلنجليزية(، 
إىل بناء جسور التكافل بني خمتلف »العوامل« اللغوية والثقافية وتتوخى يف ذلك إطالع 
مجهور القراء بلغة من اللغات عىل أدب لغة غري معروفة لدهيم البتة. فاملالحظ، مثال، 
أن للقراء الربيطانيـني بعض اإلملام بأشهر املؤلفات بلغة األوردو، يف حني أن األدب 
هذه  يف  اليونسكو  وباستطاعة  الفرنسية.  قراء  لدى  معروف  غري  اللغة  هبذه  املكتوب 
احلالة أن تتدخل لدى األطراف واألوساط التي هيمها إطالع قراء الفرنسية عىل بعض 
عمليات  متويل  تستطيع  التي  اهليئات  عىل  تدهلا  بأن  وذلك  باألوردو،  املؤلفات  أشهر 

الرتمجة يف هذا الصدد، واجلهات اخلبـرية بأدب األوردو وبرتمجته. 
عمل  توقف  ثم  قليلة.  سنوات  بعد  تدرجييا  بدوره  يرتاجع  بدأ  التوجه  هذا  ولكن 
العامل بحلول عام 2014، من دون أي  املرفق املسؤول عن فهرس الكتب املرتمجة يف 

إعالن عن ذلك...

اجلهود الرامية إىل تنمية اللغة العربية يف اليونسكو واألمم املتحدة
العرشين عن إصدار اجلمعية  القرن  بذلت خالل مخسينيات  التي  أسفرت اجلهود 
عدد  وُقـيِّد  العربية)1(،  اللغة  إىل  التحريرية  الرتمجة  أجاز  لقرار  املتحدة  لألمم  العامة 
التي تطلبها تكاليف  الدولة  العام، برشط أن تدفع  بأربع آالف صفحة يف  الصفحات 

الرتمجة. 

1- القرار رقم 878 املؤرخ يف 4 ديسمرب 1954
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جامعة  يف  األعضاء  الدول  كـّثـفت   ،1973 عام  العاملية  البرتول  أزمة  أجواء  ويف 
الدول العربية جهودها من أجل اعتامد اللغة العربية لغة رسمية يف األمم املتحدة ويف 
اجلمعية  دورات  خالل  الفورية  الرتمجة  يف  باستعامهلا  بدءا  هلا،  التابعة  الوكاالت  سائر 
العامة. وبناء عليه، أصدرت اجلمعية العامة خالل دورهتا الثامنة والعرشين يف ديسمرب 
1973 قرارها رقم 3190 القايض باستخدام اللغة العربية لغة رسمية يف دوراهتا ويف 

سائر هيئات األمم املتحدة)1(.
عام  ثانيا  قرارا  أعاله،  املذكور   1960 عام  قرار  بعد  اعتمدت،  فقد  اليونسكو  أما 
1966 يقيض بتعزيز استخدام العربية يف املنظمة، بإضافة خدمات الرتمجة الفورية إىل 
العربية ومنها يف جلسات املؤمتر العام واملجلس التنفيذي. وانتقل العمل بالعربية لغة 
عمل يف اليونسكو تدرجييا، ابتداء من عام 1968، فأضيفت إىل الرتمجة الفورية ترمجة 

وثائق العمل واملحارض احلرفية. 
ويف سبيل »تعزيز خدمات دعم أقسام الرتمجة العربية لتحسني أدائها يف خمتلف 
مقار األمم املتحدة، وتنسيق املصطلحات عىل صعيد املنظمة واملؤسسات املتعاونة 
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  خالل  من  واإلنتاجية  الفعالية  وزيادة  معها، 
اجلهود  وبذل  العربية،  اللغة  إىل  املرتمجة  النصوص  نوعية  وحتسني  واالتصاالت، 
البيانات  قواعد  وتعزيز  النوعية،  تقييم  إجراءات  وترشيد  التدريب،  جمال  يف 
لغريب  واالجتامعية  االقتصادية  اللجنة  مقر  حيث  بريوت،  يف  عقد  املصطلحية«)2( 
آسيا التابعة لألمم املتحدة، اجتامع من أجل دراسة إنشاء مركز للغة العربية يف األمم 
املتحدة، وذلك يف الفرتة 2-3 مايو 2007. وشارك يف االجتامع ممثلون عن خمتلف 
مكاتب األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، ومنها اليونسكو، وخرباء من الدول 
النظر  وجهتي  من  العربية  اللغة  إىل  بالرتمجة  املتصلة  املواضيع  وناقشوا  العربية، 
األكاديمية والعملية، واحتياجات التدريب املستمر، وشؤون تنسيق املصطلحات 

العربية. 

1- وذلك »إدراكًا من اجلمعية العامة للدور الذي تؤديه هذه اللغة يف نرش حضارة اإلنسان وثقافته، 
ولرضورة حتقيق تعاون دويل أوسع نطاقًا«، كام ورد يف هذا القرار.

2- http://www.escwa.un.org/information/meetings/events/alc2may07/mainAR.
asp
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العربية  اللغة  تثبيت استخدام  الرامية إىل  التوصيات  وأصدر االجتامع جمموعة من 
إىل  الرامية  املساعي  ولكن  املتحدة.  األمم  عمل  جماالت  خمتلف  يف  سليمة  أسس  عىل 

إنشاء هذا املركز توقفت من دون أن تصدر أي وثيقة تربر هذا التوقف أو تفرسه.
األمري  برنامج  وهي  التقدير،  كل  تستحق  مسبوقة  غري  بمبادرة  هنا  التنويه  وجيدر 
أواسط شهر  الذي دشن يف  اليونسكو،  العربية يف  اللغة  لدعم  العزيز  بن عبد  سلطان 
ديسمرب 2007، ورصدت له يف البداية ميزانية مليون ونصف املليون دوالر، ثم أضيف 
إىل هذه امليزانية مبلغ مليوين دوالر، بحيث بلغت امليزانية اإلمجالية هلذا الربنامج ثالثة 

ماليني ونصف املليون دوالر. 
كي  اليونسكو،  يف  العربية  اللغة  عىل  احلفاظ  يف  لإلسهام  الربنامج  هذا  وضع  وقد 
العريب يف موقعها.  الرقمي  املحتوى  املنظمة واجتامعاهتا، ودعم  تستخدم يف مؤمترات 
ورصف مبلغ حمدود، يف بداية فرتة تنفيذ هذا الربنامج، عىل تدريب الشباب من عدة 

أقطار عربية يف وحدة الرتمجة العربية. 
هي  تقدمت،  إذ  ذاته،  االجتاه  يف  أن حتركت  السعودية  العربية  اململكة  لبثت  ما  ثم 
واململكة املغربية خالل الدورة التسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي )أكتوبر 2012(، 
باقرتاح تكريس يوم 18 ديسمرب يوما عامليا للغة العربية، فاحتفلت اليونسكو هبذا اليوم 
)أرابيا(  العربية  الثقافة  لتنمية  الدولية  للخطة  االستشارية  اهليئة  قررت  ثم  مرة.  ألول 
التابعة لليونسكو يوم 23 أكتوبر 2013 اعتامد اليوم العاملي للغة العربية عنرصا أساسيا 

يف برنامج عملها السنوي.

آفاق التنمية
دلت جتربة العقود املاضية عىل أن استخدام اللغة العربية يف أي منظمة دولية حيقق 
مكسبا اسرتاتيجيا له أبلغ األثر يف ترسيخ مكانة العربية باعتبارها لغة دولية متلك من 
احلضور واإلشعاع ما ال متلكه لغات أخرى هلا من الشأن يف املجاالت العلمية والتقنية 
عامة،  بصفة  العربـية  اللغة  مصلحة  فمن  لذلك  للعربية.  ليس  ما  مثال،  والصناعية، 
ومصلحة أقسام الرتمجة العربية يف املنظامت الدولية بصفة خاصة، أن تنشأ بينها أنواع 

من التنسيق والتعاون، ولو بتبادل املعلومات وقوائم املصطلحات، عىل األقل. 
يف  الرتمجة  قسم  عن  مسؤول  موظف  فيها  قام  قليلة  حاالت  هناك  كانت  ولئن 
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منظمة األمم املتحدة بإرسال نتائج عمله الفردي يف جمال البحث التوثيقي والدراسات 
النظرية، أو حصيلة العمل املصطلحي اجلامعي الذي أرشف عليه يف قسم الرتمجة الذي 
كان يرأسه، إىل رؤساء أقسام عربية يف وكاالت تابعة ملنظومة األمم املتحدة، أو زمالء يف 

هذه الوكاالت، فإن هذه احلاالت ليست سوى االستثناء الذي يؤكد القاعدة.
أن  املؤمل  من  رابط. وكان  بينها  يربط  متفرقة ال  العربية  الرتمجة  أقسام  بقيت  وقد 
تأخذ جهة ما املبادرة لتنظيم لقاءات أو ندوات بشأن مشكالت الرتمجة واملصطلحات 
العربية، وما يمكن تقديمه يف هذا املضامر من حلول مشرتكة ومتفق بشأهنا. ذلك أن 
يف  العربية  الرتمجة  ألقسام  الفرصة  ستتيح  شك  ال  كانت  القبيل  هذا  من  اجتامعات 
منظومة األمم املتحدة، بل وخارجها، كي تقيم اجلسور فيام بينها وتتفاعل تفاعال مثمرا 

ومفيدا للجميع)1(. 
وعالوة عىل كل هذا، فإن ما يصدر عن مكتب تنسيق التعريب)2(، مثال، من معاجم 
موحدة غري معروف البتة يف بعض هذه األقسام. أما يف أقسام أخرى فهو غري مستخدم 

أوال يكاد حيظى بأي اهتامم، حتى وإن كان معروفا لدى قلة من املرتمجني.
إن مؤسسات مثل مكتب تنسيق التعريب واملركز العريب للتعريب والرتمجة والـتأليف 
املصطلحات،  العاملة مبارشة يف جمال إصدار  العربية  اهليئات  والنرش)3(، وغريمها من 

1- باءت حماولة إنشاء مركز اللغة العربية بالفشل كام ورد أعاله، من دون أن يصدر ما يوضح أسباب 
التي ربام كان هلا حتفظ عىل  املركز حاولوا طمأنة اجلهات  إنشاء  الساهرين عىل  بأن  التعثر، علام  هذا 
إنشاء هذه »اهليئة«، إذ ورد يف التوصيات الصادرة عن اجتامع فريق اخلرباء يف بريوت يف 2-3 مايو 
2007 احلديث عن »جتاوز تسمية ›املركز‹ الواردة يف القرارات الرسمية واعتباره ]جمرد[ ›آلية‹ تعنى 
بتنسيق املصطلحات وشؤون الرتمجة إىل اللغة العربية يف األمم املتحدة، تضم ممثلني عن املقر الرئييس 
يف نيويورك ومراكز العمل األخرى واللجان اإلقليمية والوكاالت املتخصصة«... )عالمات التمييز 

وما بني املعقوفني من إضافات املؤلف(.
التابعة جلامعة  )ألكسو(  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  2- وكالة متخصصة من وكاالت 
تعريب  جمال  يف  العربية  الدول  جهود  بتنسيق  وُيعنى   ،1961 عام  املركز  أنشئ  العربية.  الدول 

املصطلحات احلديثة. يقع مقره يف الرباط، ويصدر جملة »اللسان العريب«. 
3- جهاز متخصص من أجهزة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(. يقع مقره يف دمشق، 
وقد بدأ عمله يف بداية عام 1991، وأصدر حتـى غاية عام 2014 قرابة 140 كتابًا مؤلفًا أو مرتمجًا يف 

جماالت العلوم واآلداب والرتبية. يصدر جملة التعريب. 
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متلك حاليا مواقع متاحة للمرتمجني واملصطلحيني. ويف الوقت نفسه، غدت االستفادة 
من شبكة مواقع األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة )الفاو، اليونسكو، الخ.( أمرا يف 
يف  العربية  الرتمجة  بشؤون  املعنيـني  ولعل  كانوا.  أينام  العربية  باللغة  املرتمجني  متناول 
املنظامت الدولية ويف األوساط الرسمية واملهنية يدركون قيمة اإلمكانات التي أصبحت 
الدولية.  املنظامت  واملتوافرة يف مجيع  املتطورة  االتصال  بفضل وسائل  للجميع  متاحة 
ولعلهم أيضا ينهضون للقيام بكل ما من شأنه تيسري تبادل املعلومات وإقامة عالقات 
التي  الدولية وبعض اهليئات الوطنية  املعنية ومع املنظامت  العربية  تعاون بـني اهليئات 
تستطيع أن تسهم يف إرساء األسس للعمل املشرتك من أجل دعم حركة الرتمجة العربـية 

املعارصة.
استغالهلا  أواهنا، ويمكن  العربية يف  للغة  العاملي  باليوم  مبادرة االحتفال  أتت  لقد 
ومما  الشأن.  هذا  يف  العميل  الطابع  ذات  اإلنجازات  من  املزيد  لتحقيق  منطلق  بمثابة 
يمكن اقرتاحه يف هذا الصدد إنشاء »فريق عمل« أو »جلنة« للتنسيق بني أقسام الرتمجة 
العربية يف منظومة األمم املتحدة. أما إذا تعذر ذلك إداريا أو ألسباب من قبيل األسباب 
التي أدت إىل توقف حماوالت إنشاء »مركز اللغة العربية يف األمم املتحدة«، فمن املمكن 
إنشاء »مرصد لدراسات الرتمجة العربية«)1( يقوم يف الوقت نفسه بعدد من الدراسات 
املتكاملة، االسرتاتيجية منها واإلحصائية والتوثيقية. ويمكن يف هذا املضامر االستناد 
إىل ما حققه حتى اليوم »الفهرس العاملي للكتب املرتمجة«، ومواصلة عمله اإلحصائي 
اللغات  وسائر  العربية  بني  يرتجم  ملا  الدقيق  اإلحصاء  أن  ذلك  العريب.  الصعيد  عىل 
بني  من  وسيكون  املستقبل.  يف  يرتجم  أن  ينبغي  بام  االهتاممات  ترشيد  عىل  سيساعد 
اجلوانب  وإبراز  العاملي،  الصعيد  عىل  العربية  اآلداب  إشعاع  زيادة  عىل  العمل  مهامه 
املرشقة ملسامهة الشعوب الناطقة بالعربية يف احلضارة العاملية. وباستطاعة هذا املرصد 
املنظامت  املتحدة ويف غريها من  يتابع أنشطة أقسام الرتمجة يف منظومة األمم  أيضا أن 
الدولية واإلقليمية، وينرش آخر املستجدات يف جمال املصطلحات واحللول احلاسوبية 
اللغة  أداة إضافية لدعم استخدام  ينوع أنشطته ويثرهيا بحيث يصبح  للرتمجة. وله أن 

1- يمكن أن يكون مستقال أو تابعا ملؤسسة قائمة، بتكلفة حمدودة، ويضطلع بعدة وظائف من بينها 
العربية وسائر  املرتمجة بني  الكتب  املرتمجة«، وذلك من خالل جرد  للكتب  العريب  »الفهرس  وظيفة 

اللغات، فيصبح، يف مجلة أمور أخرى، املصدر املركزي األسايس لإلحصاءات يف هذا املضامر.
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العربية بواسطة الرتمجة، وتوطيد أركان اللغة العربية عىل الصعيد الدويل.
امتداد  العربية يف املنظامت الدولية عىل  يستخلص من حصيلة عمل أقسام الرتمجة 
العقود اخلمسة املاضية أن استخدام اللغة العربية يتأثر تأثرا إجيابيا أحيانا وسلبيا أحيانا 
أخرى باألحداث املستجدة عىل الصعيدين االقتصادي والسيايس. فقد متخضت أزمة 
البرتول عام 1973 عن انتشار ملحوظ للعربية يف منظومة األمم املتحدة وغريها من 
املنظامت الدولية، يف حني أن انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من اليونسكو خالل 
يف  الرتمجة  حجم  تقليص  إىل  أدى   )2003-1984( املايض  امليالدي  القرن  ثامنينيات 

هذه املنظمة بصفة عامة، وتراجع نشاط شعبة الرتمجة العربية بصفة خاصة. 
إن إقرار اليوم العاملي للغة العربية يف اليونسكو خطوة كبرية حممودة ستتيح حتقيق 
أوسع  عىل  ونرشها  الضاد  لغة  مكانة  دعم  عىل  بالعمل  العظمى  الفوائد  من  املزيد 
الوكاالت  العربية يف  اللغة  تأكيد حضور  املتواصل عىل  العمل  يتطلب  نطاق، وهذا 
أنواعها، ألن  الدولية عىل اختالف  املنظامت  املتحدة ويف مجيع  التابعة ملنظومة األمم 
»حضور اللغة« هو يف الوقت ذاته حضور سيايس يسهم يف إسامع الصوت يف املحافل 
الدولية، وال يتحقق هذا إال بتوافر اإلرادة السياسية لدعم وجود العربية عىل الصعيد 

الدويل. 
وتنميتها داخل حدودها  اللغة ووقايتها  احرتام  بأن  الصدد  التذكري يف هذا  وجيدر 
اجلغرافية يف املقام األول رشط الحرتامها وقبوهلا خارج احلدود، وبالتايل، فاألجدى أن 
نقتنع رسيعا بأن تعليم العلوم باللغة العربية يف اجلامعات العربية هو الضامنة الكربى 
لتنمية استخدام اللغة العربية وترسيخ مكانتها لدى أجيال املستقبل، وحتقيق إشعاعها 

عىل الصعيد العاملي.

املراجع واملصادر
1- مقال: »نبذة تارخيية عن استخدام اللغة العربية يف اليونسكو«، املصدر:

www.unesco.org/new/ar/unesco/resources/history-of-the-
arabic-language-at-unesco/ 
2- كلمة السيدة خدجية زموري ريب، مساعدة املديرة العامة إلدارة خدمات الدعم 
يف اليونسكو، بمناسبة االحتفال باليوم العاملي للغة العربية، 18 كانون األول/ديسمرب 
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 ERI/WEB/2012/ADDRESS/H/1 :2012، رقم الوثيقة
  219174a.pdf/002191/http://unesdoc.unesco.org/images/0021

املصدر:               
3- من مقابلة مع موظف يف قسم اللغات بمقر املنظمة يوم 9 نوفمرب 2014

بشأن  اليونسكو  يف  الرتمجة  وحدة  رئيس  قدمها  التي  اإليضاحات  عىل  بناء   -4
 MultiTrans  ،2014 نوفمرب   9 يوم  احلاسوب  بمساعدة  للرتمجة  املعتمد  الربنامج 

Prism، املرجع:

http://multicorpora.com/fr/produits-et-services/multitrans-prism 
موضوع  يف  انظر  الرتمجة،  يف  املعيارية  الصفحة  بشأن  املعلومات  من  للمزيد   -5

Standard page in translation مواقع مثل:    

h t t p : / /w w w .p r o z .c o m / f o r u m / t r a n s l a t i o n _ t h e o r y _ a n d _

practice/71296-no_of_words_in_standard_page.html

6- UN Official Languages: http://www.un.org/en/aboutun/languages.
shtml  
العملية  والوسائل  والرتمجات  للمرتمجني  القانونية  احلامية  بشأن  »التوصية   -7  
نريويب،  يف  لليونسكو  عرشة  التاسعة  الدورة  عن  الصادرة  املرتمجني«  أوضاع  لتحسني 

عام 1976 املصدر:
ht tp ://unesdoc .unesco .org / images /0011114038 /001140 /ab .

pdf#page=155 
8- UNESCO Collection of Representative Works 19481996- UNESCO 

Publishing Paris 1997 p. 9
الفهرس  السابق عن  املسؤول  9- عمل ميداين: من مقابلة مع ماريوش طوكاي، 

العاملي للكتب املرتمجة، يوم 9 نوفمرب 2014، يف مقر اليونسكو.
10- Index Translationum - http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-

URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

11- http:// www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?

http://www.un.org/en -12       / القرار رقم 878 املؤرخ يف 4 ديسمرب 1954
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13-http://www.escwa.un.org/about/gov/session25/upload/alc25a.pdf

14-http://www.escwa.un.org/information/meetings/events/
alc2may07/mainAR.asp

15- مكتب تنسيق التعريب، الرباط
 http://www.arabization.org.ma/Activit%C3%A9sdelOffice.aspx 

16- املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنرش، دمشق
 http://www.acatap.org/index.php/201117-12-23-26-03- 
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مقومات التنمية ومتطلباتها اللغوية
 الإ�صكوا اأمنوذًجا

أ.د. حممد نادر رساج

إشكالية البحث
انطالًقا من اجلهود املعارصة التي يبذهلا علامء االجتامع واللسانيات لسرب أمهية اللغة 
يف  تتشّدد  التي  الوظيفية  اللسانيات  لتوجهات  وتطبيًقا  متقدًما،  سرًبا  املعنى  وصناعة 
نظرهتا ومعاجلاهتا التطبيقية للغة عىل تعدد وظائف النصوص التي متلك يف احلني نفسه 
جوانب فكرية وتبادلية ونّصّية، ثّمة تساؤل منهجي عن األدوار املوكولة إىل النصوص 
املؤسساتية، ونعني هبا تلك التي تصدر عن مؤسسات وهيئات وطنية ودولية، وتعالج 
وااليكولوجية،  البيئية  واالستدامة  والتنمية،  النمو  بني  التداخل  شامل  هنج  ضمن 
وسريورات  أسباب  وتسترشف  االجتامعية،  األحداث  يف  املعنى  لصياغة  وتتصّدى 
وجمتمعات،  وأمم  شعوب  تشهدها  التي  والدويل  اإلقليمي  املستويني  عىل  التحوالت 

ويف مقدمها شعوبنا العربية.
نصوص  قارىء  معنا  ويطرحها  نطرحها  التي  فاإلشكالية  سبق،  ما  عىل  وتأسيًسا 
لألمم  اإلقليمية  الست  اللجان  ألدبيات  أنموذًجا  هنا  املأخوذة   - اإلسكوا  منظمة 
نخبوي  مجهور  إىل  املوجهة   - ومثيالهتا   - النصوص  هذه  متثيل  مدى  هو   - املتحدة 
)وكاالت متخصصة ومنظامت ودول ووزارات وهيئات جمتمع مدين...( جلوانب من 
اآلخر  فالسؤال  لذلك،  واستتباًعا  عقلًيا.  أم  اجتامعًيا  أم  كان  املعني هبا حمسوًسا  العامل 
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الذي ينضوي يف اإلشكالية عينها يتصل بقدرة هذه النصوص ذات الطابع االستنهايض 
من  أكانوا  قارئيها  لدى  العقيل  انتظامها  وبطرائق  الضاد  بلغة  واملصاغة  التنموي، 
الناطقني هبا أم من متقنيها، عن قدرهتا عىل جتسيد العالقات االجتامعية بني املشاركني 
عىل  والتأكيد  املأزوم،  الراهن  الواقع  من  للخروج  ورغباهتم  االجتامعية  األحداث  يف 

قيمهم وتطلعاهتم لغٍد أفضل، وملسار تكاميل بديل)1(.
وننهي إشكاليتنا بسؤال أخري عن متكني العربية، لغة هذه املنظمة الرسمية، منشئ 
متيس  كي  الالزمة  واألساليب  واملوارد  والرؤى  املقومات  تضمينها  عىل  النصوص 
األحداث  يف  للفعل  وطريًقا  العربية  جمتمعاتنا  يف  والتغيري  التنمية  لفعل  أساسيا  حمركا 
يف  املتحدة  لألمم  تنفيذية  ذارًعا  بوصفها  مهامها  بحكم  أساًسا  هبا  املعنية  االجتامعية 
املنطقة العربية. وباختصار، فإن االحتياجات واخلصوصيات والتطلعات تصاغ عادًة 
عرب اسرتاتيجيات تبنى عىل وقائع وتسترشف آفاًقا جديدة، ولكن األهم يكمن يف رأينا 

يف املنظومتني الفكرية واللغوية املعتمدتني هلذه الغاية.
واالجتامعية  االقتصادية  اللجنة  جهود  تقيص  عىل  الدراسة  هذه  يف  عملنا  يرتّكز 
لغريب آسيا )اإلسكوا( لتعزيز استعامل العربية كلغة اتصال وتبادل ولغة عمل مقررة يف 

أنشطتها ووثائقها العامة واملتخصصة.
جوانب العمل الذي تضطلع به هذه املؤسسة التي تعمل من أجل اخلري العام يشمل 

يف احلقيقة مجيع اختصاصات األمم املتحدة يف املنطقة العربية.
من هنا فتسليط الضوء عىل املوارد اللغوية العربية املنسقة واملوظفة يف جمال صوغ 
ناهيك  ومبادئها،  مفاهيمها  العربية، ونرش  املنطقة  والشاملة يف  املستدامة  التنمية  ثقافة 
بتقيص آليات وكيفيات تطويع مستوى لغوي موائم لتظهري دورها الفاعل حتى تكون 
عىل  بالعربية  الناطق  اجلمهور  لدى  مفهومة  وأعامهلا  وأهدافها  املتحدة  األمم  منظومة 

أوسع نطاق ممكن، مها اهلدفان املبتغيان هلذه الدراسة.
وإقرار  املتحدة  األمم  يف  الضاد  لغة  حضور  تارخيية  عند  سنتوقف  الغاية  وهلذه 
لدهيا  املعتمدة  العربية  النرش  أوعية  وطبيعة  نوعية  لنبني  اإلسكوا،  يف  استخدامها 

1- صغنا هذه الفقرة مستندين، بترصف، إىل فقرة »النص باعتباره فعاًل وممثلية وحتديًدا للهوية«، انظر 
كتاب نورمان فاركلوف حتليل اخلطاب، ط 1، ترمجة طالل وهبة،) بريوت : املنظمة العربية للرتمجة، 

2009( ص. 66.
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االقتصادية  التنمية  دعم  وهي  اجلوهرية  مهمتها  إلبراز  والناشطة  بلساهنا،  والناطقة 
واالجتامعية يف الدول األعضاء وتعزيز التعاون فيام بينها. كام سنستعرض الحًقا نامذج 
حمددة أخضعناها للمبضع اللساين التفكيكي لنثبت أن جتربتها يف اعتامد لغة الضاد يف 
منتدى دويل ناشط يف املنطقة العربية رائدة، وأن رفقة عمرها )أربعة عقود ونيف( مع 
حالة،  لدراسة  موضوًعا  تكون  أن  استحقت  والتي  والواعدة،  واملثمرة  الغنية  العربية 
أكدت صوابية القرار الذي اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1973، حينام 
لغة عمل رسمية  العربية  والعملية، وأقّرت  الرسمية  لغاهتا  الضاد ضمن  لغة  أدخلت 

ملنظمة اإلسكوا التي أبرصت النور يف العام نفسه.

اإلسكوا  والثقايف:  اللغوي  للتنوع  عنواًنا  الدولية  املنتديات  يف  العربية 
أنموذًجا

اجلمعية  يف  املقررة  العمل  ولغات  الرسمية  اللغات  ضمن  العربية  اللغة  إدخال  أ- 
العامة لألمم املتحدة وجلاهنا الرئيسة.

استخدام اللغة العربية يف املنظامت الدولية عنوان رحب يشمل حزمة من املوضوعات 
العربية. وقد سبق للجمعية  باللغة  املطرد  الدويل  التي تتمحور حول االهتامم  املتنوعة 
العامة لألمم املتحدة أن اعرتفت بمكانتها وقّدرت إمكانياهتا التعبريية، وقررت إدخاهلا 
ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل املقررة يف اجلمعية العامة وجلاهنا الرئيسية، والقيام 
بناء عليه، بتعديل أحكام النظام الداخيل للجمعية العامة املتصلة باملوضوع)1(. وللتذكري 
فالعربية كانت معتمدة قبل ذلك التاريخ يف اليونسكو ومنظمة األمم املتحدة لألغذية 
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الوحدة اإلفريقية)2(. 
بتاريخ  العامة رقم 3190 )د. 28( الصادر  ما هيمنا من استذكار قرار اجلمعية 
األمهية  غاية  يف  مسألة  إىل  أشارت  الختاذه  األوىل  احليثية  أن  هو   ،1973/12/18
وهي إدراك اجلمعية العامة لدور اللغة العربية املهم يف حفظ حضارة اإلنسان وثقافته 

1- انظر القرار رقم 3195 )د-28( الصادر عن الدورة الثامنة والعرشين بخصوص إدخال اللغة العربية 
ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل املقررة يف اجلمعية العامة وجلاهنا الرئيسية )22 (، ص 356.

ملنظمة  التنفيذي  للمجلس  املئة  بعد  التسعني  للدورة  املؤقت  األعامل  البند 48 من جدول  انظر   -2
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، 190 م. ت. /48، باريس، 2012/10/8.
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نطاًقا)1(.وهذا  أوسع  دويل  تعاون  حتقيق  برضورة  اإلجراء  هذا  وارتباط  ونرشها، 
مسوغ إضايف يؤكد صوابية اختيارنا هذه املنظمة الدولية الستبصار معامل جتربتها مع 

العربية.
وتّوج االهتامم األممي بلغة الضاد بقرار آخر صادر عن املجلس التنفيذي لليونسكو 
بإدراج اليوم العاملي للغة العربية املوافق 18 كانون األول/ ديسمرب من كل عام ضمن 
األيام الدولية للغات التي حتتفل هبا اليونسكو، والتي سبق إلدارة األمم املتحدة لشؤون 
اإلعالم أن اختذت قراًرا بتاريخ 19 شباط/فرباير 2010، وبموجب الوثيقة 1926 - 

OBV /853 - 81، يقيض باالحتفال هبذه اللغات احلّية.
قدمتها  التي  التأكيدات  إىل  التقدير  بعني  أشار  اليونسكو  قرار  أن  نذكر  أن  يبقى 
وصوهنا  اللغة  هذه  حلفظ  رسمية،  لغة  العربية  تتخذ  التي  وتلك  العربية،  الدول 

واالحتفاء هبا.

ب - مسّوغات اختيار اإلسكوا لدراسة احلالة
يف ظل سياسة دعم تعّدد اللغات وتعّدد الثقافة، تبوأت العربية مكاهنا بني اللغات 
الست الرسمية)2(، املعرتف هبا واملتعامل هبا لغات عمل مقّررة يف اجلمعية العامة وجلاهنا 
الرئيسية. وباعتبار أن اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا( واحدة من 
اللجان اإلقليمية الست لألمم املتحدة العاملة يف املنطقة العربية، واملعتمدة العربية لغة 
مفيًدا  رأينا  عملها،  جماالت  مجيع  يف  استخدامها  تثبيت  عىل  واحلريصة  رئيسية  عمل 
وحرصها  بواسطتها،  املقدمة  اخلدمات  جودة  مستويات  ضامن  يف  دورها  إىل  التطرق 
عىل مراعاة خصوصياهتا وحتقيق سالمة التعبري هبا، وتوسيع نطاق النرش هبا، وتثبيت 

استعامهلا يف وثائقها ومنشوراهتا.

ج - العربية لغة عمل رسمية يف اإلسكوا
نستهل بالقول إن حضور العربية بوصفها لغة عمل رسمية معتمدة يف االجتامعات 

1- انظر القرار رقم 3190 )د - 28( املذكور أعاله.
2- اللغات هي: الفرنسية، الصينية، اإلنجليزية، الروسية، اإلسبانية والعربية.
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آسيا  لغريب  واالجتامعية  االقتصادية  اللجنة  تعقدها  التي  احلكومية  وغري  احلكومية 
)اإلسكوا( يعود ألربعة عقود ونيف. إذ تزامن مع تاريخ تأسيس هذه اللجنة )1973( 
التي ُينظر إليها باعتبارها ذراع األمم املتحدة اإلقليمي يف املنطقة)1(، وتتخذ مقر عملها 

يف املنطقة العربية.
واستتباًعا هلذه املعلومة األساسية، فالعربية معتمدة أيًضا يف املطبوعات والوثائق 
العامة واملتخّصصة الصادرة عنها، وهي إما توضع بالعربية، أو ترتجم إليها، بحكم 
أن معّدهيا من االستشاريني أنجزوها باإلنجليزية. وتأكيًدا هلذه اخلاصية التي تتمتع 
العربية  بلغتني:  عادًة  ينرش  سنتني  كل  يصدر  الذي  الدورة  فتقرير  الضاد،  لغة  هبا 
تتم  االجتامع  خالل  فصياغته  الرسمية،  اللغة  هي  العربية  أن  وبام  واإلنجليزية، 
إنجاز  بعد  أي  بالتزامن،  تصدران  واإلنجليزية  العربية  النسختني  لكن  بواسطتها، 
الرتمجة إىل اإلنجليزية. وينسحب األمر عىل الوثائق املهمة )املسوحات()2( التي تصدر 
صدر  الذي  انسانية«  لنهضة  سبياًل  العريب  »التكامل  تقرير  أما  اللغتني.  هباتني  أيًضا 
يف عام 2014، فوضع ونرش بالعربية، ونظًرا ألمهيته أعّد ملخصان عنه باإلنجليزية 

والفرنسية)3(.
تسعى  التي  اإلقليمية  اللجنة  هذه  يف  العربية  استخدام  ونوعية  طبيعة  ندرك  وكي 
لبلورة رؤية إنامئية للعامل العريب وتعمل معه ومن أجله)4(، ال يغيب عن بالنا أن توجهها 
نظرة  إلقاء  ويكفي  ومجاعات.  وهيئات  دوال  الضاد،  بلغة  الناطقني  إىل  هو  األسايس 
املنصوص  بأهدافها  تفي  أهنا  نتأكد من  منشوراهتا ووثائقها كي  نامذج من  رسيعة عىل 

عنها، وتغطي مواضيع متخصصة يف خمتلف جماالت برنامج عملها.

1- انظر حمرض اجتامع فريق اخلرباء لبحث إنشاء مركز للغة العربية يف األمم املتحدة، بريوت، 3-2 
أيار/مايو 2007، ص 2.

الصادر   ،2005  -  2004 اإلسكوا  منطقة  يف  واالجتامعية  االقتصادية  التطورات  مسح  انظر   -2
باللغتني العربية واإلنجليزية.

3- معلومات أمدتنا هبام السيدة عهد سبول رئيسة قسم خدمات املؤمترات يف اإلسكوا خالل مقابلة 
معها يف مكتبها يف بيت األمم املتحدة ببريوت، بتاريخ 2014/10/16.

4- فكرة أوردهتا األمينة التنفيذية ريام خلف يف كلمتها التصديرية لكتيب »من أجل عامل عريب يسوده 
الرخاء والعدل«، ص 2 - 3.
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د - أوعية النرش موظفة لتغطية مواضيع عمل اإلسكوا
وحتى ال نبقى يف إطار التعميم، نورد بعض هذه املواضيع املحددة : العوملة والتكامل 
اجلنسني،  بني  واملساواة  املرأة  ومتكني  واملرأة،  االجتامعية  والتنمية  والنقل،  اإلقليمي 
واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  واإلحصاء،  االقتصادي  والتحليل  والسكان، 
أعامهلا  املعتمدة يف  وباللغة  بمنطقة عملها  اإلسكوا  ارتباط  نعي طبيعة  وسواها. وكي 
عالوة عىل متلقي وقارئ إصداراهتا، علينا أن نتذكر أن اإلسكوا أكّدت بلسان أمينتها 
التنفيذية التزامها الوطيد بمستقبل املنطقة العربية)1(. من هنا فهذه املطبوعات تتوجه إىل 

البلدان العربية بجميع رشائح جمتمعاهتا.
وتكمن أمهية هذا التواصل الذي جيري عرب أوعية نرش متخصصة يف أنه يعكس 
الدور احلاسم الذي تضطلع به اإلسكوا ومنظومة األمم املتحدة ومسامهاهتام املقدمة 
إىل الشعوب العربية والبلدان األعضاء فيها يف السعي إىل حتديد أولوياهتا الوطنية 
يف النمو الشامل واملستدام)2([. ومن املنطقي أن توظف موارد العربية لرتمجة هذه 
هبذه  ناطقة  شعوب  إىل  أساًسا  واملوجهة  املنحى  التنموية  والتقديامت  املسامهات 

اللغة.
وتطبيًقا منها ألسس التواصل احلديث والسليم -وهذا ما سنفصله يف قسم آخر- 
املتلقي،  مجهورها  إىل  وإرساهلا  وتنسيقها  املعلومات  صوغ  بدور  تكتفي  ال  فاإلسكوا 
فهي يف موقع الطرف املرِسل األسايس، أي املوقع املحوري الذي يمكنها من االتصال 
واألخذ  ومطالبها  آرائها  عىل  اإلطالع  هبدف  الوثائق  لتلك  املتلقية  باملجموعات 
نطلق عليه يف  ما  النصوص. وهذا  تلك  املستخدمة يف  املصطلحات  بشأن  بمقرتحاهتا 

.) feed-back الدرس اللساين »األثر االرتدادي« )التغذية الراجعة( أو
وبام أن جماالت العمل املذكورة أعاله تستدعي إدخال مفاهيم جديدة، سنالحظ أن 
اإلسكوا تعمل عىل إجياد سبل علمية ملواكبة وترية ظهورها، وإجياد مقابالت مأنوسة 
املوضوعة  النصوص  قّراء  يريض  وواضح،  سلس  بأسلوب  عنها  للتعبري  ومفهومة 

1- فكرة وردة يف كلمة األمينة التنفيذية ريام خلف يف التقرير السنوي 2013، أربعون عاًما يف املنطقة 
العربية، بريوت 2013، ص 4.

2- انظر كلمة األمينة التنفيذية ريام خلف يف التقرير السنوي 2011، ص 6.



-189-
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا أو تداوهلا جتاريًا

بلغتها األصلية من جهة، وقّراء النصوص املرتمجة إىل اللغة العربية، التي تدخل ضمن 
إصداراهتا من جهة ثانية)1(.

أساليب الصوغ يف مطبوعات اإلسكوا: أسس شكلية ومبادئ توجيهية
اإلسكوا  أعامل  شتى  يف  العربية  اللغوية  املوارد  توظيف  وكيفيات  آليات  تقيص 
واجتامعاهتا ووثائقها العامة واملتخصصة ال يقترص عىل معاجلة املسائل اللغوية البحتة، 
املعتمدة يف أساليب الصوغ السليم   )2(formality study بل يدرس األسس الشكلية 
وحتسني  بالعربية  الكتابة  عىل  النوعية  معايري  تطبيق  ذلك  يف  بام  للنصوص  واملتامسك 
املتحدة  األمم  منظمة  صعيد  عىل  واملوحّدة  الدقيقة  املصطلحات  وتنسيق  مراقبتها، 
منشوراهتا  يف  حترص  اإلسكوا  أن  الحظنا  ذلك  عىل  املتخصصة.عالوة  والوكاالت 
املرتمجة إىل العربية عىل سالمة التعبري وسالسة األسلوب يف نقل معاين نص ما واملفاهيم 
التي ينطوي عليها من اللغة املصدر، ومراعاة خصوصية كال املرِسل )اإلسكوا( واملتلقي 
)اجلامعات املعنية الناطقة بالعربية(، وضامن أعىل مستويات اجلودة يف جممل اخلدمات 

املؤداة بلغة الضاد.
املنظمة  هذه  ووثائق  إلصدارات  عينية  نامذج  عىل  نطلع  ونحن  بنا  يقتيض  لذا 
الدولية)3( أن نتوقف عند بعض العنارص املؤثرة يف هذا املجال، مثل األنامط التفسريية)4( 
األمم  جلان  من  إقليمية  جلنة  عن  الصادرة  النوعية  املنشورات  هذه  مثل  يف  املهيمنة 
ناهيك  اجلمل  وصوغ  التعابري  تشكل  طرائق  باحلسبان  نأخذ  أن  يفرتض  كام  املتحدة. 

1- انظر الكتيب الذي أصدرته اإلسكوا يف الذكرى األربعني لتأسيسها بعنوان »من أجل عامل عريب 
يسوده الرخاء والعدل«، بريوت 2013، ص 5.

العلم للماليني 1990(،  اللغوية، ط1، )بريوت: دار  انظر رمزي بعلبكي، معجم املصطحات   -2
ص 197.

3- وضعت اإلسكوا مكتبتها بترصفنا خالل فرتة إعداد هذه الدراسة )أكتوبر/نوفمرب 2014(، فلها 
شكرنا، وملدير مكتبتها د. حممد زهري بقلة ومساعدته السيدة زينب بو ملحم خالص تقديرنا عىل مدنا 

بالوثائق واملنشورات واملعلومات الرضورية، وتوفري الظروف املناسبة إلعداد الدراسة.
لغة  جزئًيا  أو  كلًيا  العربية  تعتمد  التي  املتخصصة  الوكاالت  يف  املتبعة  الكتابية  األنامط  هبا  نريد   -4

رسمية يف عملها ووثائقها عىل اختالفها.
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بالتأكد من حتديد احلقل الداليل واملصطلحي ذي الصلة )بناء التوافقات، متكني الشباب 
واملرأة، التنمية املستدامة، الفقر املتعّدد األبعاد، حوكمة اإلنرتنت، اإلقصاء، األهداف 
اإلنامئية لأللفية، تنمية عابرة للحدود الوطنية، التمكني باملعرفة، إلخ)1(...، (. ذلك أن 
من  النوع  هذا  مثل  يف  بأغراضها  والوافية  املناسبة  العربية  التقنية  املصطلحات  اختيار 
االصدارات يظهر االرتقاء باملستويني الفني واللغوي للمصطلحات العربية املستخدمة 
واإليعازية  اإلقناعية،  الوظائف  عىل  تأثرياته  يرتك  الذي  األمر  الرسمية،  الوثائق  يف 
واملرجعية والتنبيهية املبتغاة يف أساليب صوغ النصوص والوثائق، وتيسري أمر مقرؤيتها 

ومفهوميتها عند املطلعني عليها من أهل الضاد.
لنا  تسنّى  والتي  إليها،  اإلشارة  التي سبقت  النصوص  التوجيهية يف صوغ  املبادئ 
توضيحية،  تفسريية  نصوًصا  باعتبارها  الرسمية  الوثائق  يف  عادة  ُتلحُظ  فيها،  التدقيق 
إن  نقول  املصطلحي  التدقيق  من  وملزيد  للكالم.  اإلبالغية  الوظيفة  باب  يف  تدخل 
التقريرية واإلنجازية ووفرة  الطبيعة  ذات  اإلدارية  النصوص  النوعية هلذه  اخلصائص 
الصيغ الفعلية وأساليب اإلجياز واملبارشة تضعها يف خانة اسرتاتيجيات اإلقناع والتأثري 

املعتمدة يف هذه املنظمة اإلقليمية.
فمن يمعن القراءة يف النصوص املصوغة واملدققة بأقالم هيئات التحرير والتدقيق 
رسميتها  معامل  وتقيص  مضامينها  وحتليل  فيها  املضمرة  الرسائل  تشفري  يمكنه 
Formality، وهي خاّصّية الزمة وواجبة يف مثل هذه السياقات التواصلية. واملالحظة 

األوىل التي تتبادر إىل ذهن متلقي هذه النصوص التي تنطوي عليها إصدارات اإلسكوا 
هو أن الكالم املدون )صيغ وعبارات ومصطلحات مدققة( خيضع ألوليات التخاطب 
الكتابة  بأنظمة  كبري  حد  إىل  تتقيد  أهنا  القارئ  وسيكتشف  الرسميني.  والرتاسل 

املؤسساتية وأساليبها املرعية اإلجراء.

افتقاد األلفة وغياب ضامئر الغيبة وتناوب أزمنة األفعال
من نافلة القول اإلشارة إىل أن النصوص املعنية بالتفكيك والتحليل هنا ال تنطوي 

التنفيذية ريام خلف، يف كتيب اإلسكوا يف الذكرى األربعني، ص 2. املرجع  1- انظر كلمة األمينة 
السابق، ص ص11 و14 و15 و16 و26.
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عىل أية ألفة بني املرِسل/ الكاتب واملتلقي /القارئ. وهذا مؤرش ورشط الزم للنص 
الرسمي أو »اإلداري« الذي يتقىّص الوقائع ويعلل األسباب ويستنتج مما تقّدم ويبنى 
عىل الشء مقتضاه، فيويص بام ينبغي إجراؤه. ويأيت املضمون يف األغلب جواًبا لسؤال 

مرشوع: ملاذا، أو آلخر أكثر حتديًدا: ما املسّوغات؟
ُتبلغ وتعرض وخترّب وُتبني أن صياغة األقوال  ومن مؤرشات هذه النصوص التي 
تّتسم  اجلامعة(  املفرد،  املخاطب،  املتكلم،  )الغائب،  الغاية  هلذه  الضامئر  واستخدام 
النزوع إىل استخدام  باملوضوعية واحليادية وحيد  الذي يوحي  الغياب)1(  هبيمنة ضمري 

صيغة املتكلم إال يف حاالت خاصة سيجري الكالم عنها.
الطبيعي يف استخدام زمني املايض واملضارعة)2(.  التناوب  أيًضا  املبادئ  ومن هذه 
فاألول يعرض مراحل تطور اإلنجاز حول أي موضوع مثار، وُيستدعى مبدءا بـ قد 
مرتقبة.  إجراءات  من  سيليها  ملا  وهتّيئ  متّهد  ولكنها  مضت،  أفعال  لتأكيد  التحقيق، 
الوقائع  رسد  يف  ويسهب  ليصف  لسابق،  الحًقا  أو  جنب،  إىل  جنًبا  املضارع  وحيرض 

وتنسيق املعطيات، حارًضا أو مستقباًل، ويقدمها كأهنا حقائق.
هذا التناوب الذي أفصحت عنه نصوص اإلسكوا، وخاصة »تقارير الدورة«، يظهر 
النواحي الرصفية للفعل العريب وإبراز خصائصه  قدرة منشئ النصوص عىل توظيف 
اللغوية وخمتلف معانيه. كام يبنّي إفادهتم القصوى من حسن استعامله يف الكالم املدون 
لبلوغ وظيفة اإليصال املأمولة إىل قطاعات واسعة أهلية ورسمية معنية بقضايا التنمية 

البرشية املستدامة وما يتصل هبا يف املنطقة العربية.

1- رصدنا بعض استخدامات هاء الغائب للعاقل وغري العاقل يف األمثلة التالية: مشاركتها )املجتمعات 
كلمة  انظر  )املرأة(.  متكينها  فعاليتها...  أوضاعها..  )املنظمة(،  اعتبارها  تقديرها،  أنشطتها،  املحلية، 

األمني التنفيذي مرفت تالوي، املدرجة يف التقرير السنوي 2003، أيار/مايو 2004.
2- رصدنا نامذج الستخدام صيغتي املايض واملضارع يف الكلمة التمهيدية لألمينة التنفيذية ريام خلف 

يف التقرير السنوي 2013 »أربعون عاًما يف املنطقة العربية«.
األفعال املاضية: سعت، نظمت )اإلسكوا(، اختذ )عملها(، حققتها )املنطقة العربية(، نشأت )حتديات 

املنطقة( كان )هنجها(، اتسع )نطاق عملها(، اكتسب )أبعاًدا(،...
نبني،  نؤكد،  نتوجه،  نجّدد،  تقود،  يستويف،  يراعي،  تضطلع،  تستفيد،  تدخل،  املضارعة:  األفعال 

توسعت،...
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افتقاد  وتتناول  ذكرها  السابق  املبادئ  ضمن  تندرج  أخرى  منهجية  مالحظة 
والسياقات  االستعامالت  يف  الرسمي«  و»غري  »الرسمي«  سمتي  بني  املراوحة 
املرصودة يف خمتلف الوثائق واملنشورات. فسمة »الرسمي« هي الطاغية واملهيمنة 
بالطبع، عىل ما سواها، باعتبار أن املقام هو الذي يفرض طبيعة األسلوب املعتمد. 
بالعرف  والتمسك  للشكل،  الشديد  االحرتام  عىل  احلرص  الحظنا  املقابل  ويف 
الكتايب الرسمي - واألصح القول األممي - باعتبارمها ينبئان عن توجه اإلسكوا 
املتلقني  مجاعة  وبني  بينها  للكلفة  الرافعة  األساليب  عن  املطلق  لالبتعاد  الواعي 
– املنظمة  املتجنّبة يف طرائق نصوص هذه  األساليب  فهذه  وللتذكري  املفرتضني. 
ونظائرها- ال تنسجم مع أساليبها وطروحاهتا ألهنا تّتسم عادة بتخطي الرسميات 

أو اللياقات.
وبكلمة، فاالنطباع البحثي األول ملن يطلع عىل نامذج منشورات هذه املنظمة التي 
تقود العملية احلكومية اإلقليمية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، لتحديد أهداف 
التنمية املستدامة عىل املستوى العريب)1(، هو أهنا أفادت إىل حد كبري من املخزون الثقايف 
العريب، وهنلت من املوارد اللغوية العربية، وبلورت ما يمكن أن نسميه صياغات معّدة 
املتخصصة  الوكاالت  اعتامدها  عىل  وتوافقت  أنتجتها  التي  الرسمية  األساليب  وفق 

التي تلتزم العربية لغة رسمية أوىل أو ثانية يف عملها ووثائقها.

2 - النسق الكتايب املعتمد يف أسلوب التقرير
تفكيك عنارص التقرير املدروس، واملأخوذ أنموذًجا الستخدام العربية الفصحى يف 
منشورات املنظمة - يظهر مالمح النمطية الكتابية املعتمدة. إذ ثّمة صيغ فعلية ثالث 

تتتاىل وتتناوب األدوار لتظهري اخلصائص النوعية للنص:
التعليلية«، ومسبوقة  بـ»إذ  تعليلية، مضارعة يف غالبتيها، مبدؤه  أفعال تربيرية  أ - 
اختاذ  تسويغ  هي  أساسية  وظيفة  هلا  املستخدمة  الفعلية  الصيغ  وعنوانه.  القرار  برقم 

القرار وتعداد األسباب املوجبة وفق األمهية.

يف  عاًما  »أربعون   ،2013 السنوي  للتقرير  خلف  ريام  التنفيذية  األمينة  تصدير  يف  وردت  فكرة   -1
املنطقة العربية«، بريوت 2014، ص 5.
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وأسلوب التربير نفسه يستوجب أحياًنا اللجوء إىل صيغ مصدرية يمكن أن نطلق 
عليها اسم »مصادر تربيرية«. فقد رصدنا مخسة نامذج منها هي عبارة عن مفعول ألجله 
مع«،  »وانسجاًما  نفسًيا:  شكلًيا  دوًرا  تلعب  التي  »واو«  بـ  وُيسَبُق  للتربير  يستخدم 

واقتناًعا منها«، »والتزاًما منها«، و»إيامًنا منها«، واسرتشاًدا بـ«.
تكون  ما  أشبه  الوصفية«، وهي  »األفعال  الثاين حيمل سمة  الفعيل  الصنف  ب- 
بـ »مهزة وصل«، ما بني الصنف األول، أي التربيري التعلييل، والصنف الثالث، أي 
الغاية تعود للزمن املايض »استعرضت«،  الطلبي اإلجرائي. الصيغ املستخدمة هلذه 
اعتبارها«،  يف  وضعت  »وقد  يف...«،  نظرت  »وقد  التحقيقية  »قد«  بـ  أحياًنا  ويسبق 
رابط  إقامة  هي  املوكولة  فالوظيفة  اإلبالغي،  الرتكيبي  دوره  استخدام  لكل  أن  وبام 
معنوي ما بني اخلطوات التعليلية وتلك اإلجرائية التي تليها. وهي بذلك ال تكتفي 
مخس  أحصينا  وقد  القرار.  الختاذ  ومتهد  الوقائع  توصف  بل  التعليلية،  باملسّوغات 
اطلعت...  وضعت..  نظرت..  )وقد  التحقيق  بـ»قد«  مسبوقة  منها  أربع  صيغ، 

وأحيطت علاًم(، وصيغة ماضية جمردة منها )استعرضت(.
ج- الصنف الثالث واألخري يدخل حتت خانة الصيغ اإلجرائية الطلبية، ويتخذ 
منها اإلعالم عن  ينطوي عىل معان عدة  القرار. وهو  أو  التوصية  أو  الطلب  سمة 
واحلث  واإلهابة  وااللتامس  والسؤال  عىل...،  باحلصول  الرغبة  وإبداء  اإلرادة، 
ونظائرها. ويبقى أن نشري إىل أن الصنفني الفعليني السابقني، أي التعلييل والوصفي، 
والقرارات  التوصيات  يمهدان لصدور  بـ »جرس عبور«،  يكون  ما  أشبه  الذي هو 
التي تأيت حمصلة هلام، والتي تصاغ عادة بزمن املضارعة، وبأفعال ذات طبيعة إجرائية 

طلبية كام سبق القول.
املرفق  يف  ورد  اجلمع  املخاطب  ضامئر  باستخدام  متثل  الذي  الوحيد  واالستثناء 

املختص باإلعالن االسرتشادي بشأن الشباب)1(.
ثم  من  وسنعرض  املعتمدة،  الفعلية  للصيغ  بنامذج  جدواًل  ييل  فيام  سندرج 
اإلبالغية  وظائفها  تتناول  مالحظات  بضعة  إىل  لنخلص   توافرها،  لكيفيَّات 

املرجوة.

1- أسهبنا يف الكالم عنه يف الفقرة )4-ب(.
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دراسة عّينة: امللحق رقم 21 أو تقارير الدورات
بعدما توّسعنا يف إيراد املبادئ التوجيهية، واخلطوط العريضة التي يتكئ عليها منشؤو 
نصوص اإلسكوا ووثائقها املتخصصة، وكي ال نبقى يف إطار التعميم، سنسلط الضوء عىل 
أنموذج متحقق ومتداول إلصدارات اإلسكوا هو »امللحق رقم 21« أو »تقرير الدورة« 
الذي يصدر مرة كل سنتني، واملأخوذ هنا عينة للدراسة اختريت عىل سبيل املثال ال احلرص.
موحد.  منهج  عىل  تسري  وحمتوياته  حمدًدا  نمًطا  يّتبع  التقرير  يف  الغالب  األسلوب 
وللتعريف، فاملراد هبذا التقرير هو استعرض مجلة قضايا مرفوعة إىل اللجنة للبت فيها 
)إقرار(، أو لإلحاطة علاًم بمضامينها )أخذ العلم(، عالوة عىل مواضيع متفرقة بحثت 

ونوقشت، وسواها من قضايا اإلدارة العليا، إلخ...
أمهية تقارير الدورات الصادرة عن اجتامعات اإلسكوا يف أهنا توثق فيام توثق جمموعة 
القرارات املتحدة التي تصاغ وفق »أسلوب التقرير« أي األسلوب الذي يراد به اإلخبار 
أو  التربيرية  الفعلية  الصيغ  من  برزمة  عادة  يستهلُّ  أسلوب  وهو  ما.  أمر  عن  واإلبالغ 
غة )الزمن املضارع(، ويتوّسل من ثم صيًغا توصيفية حمدودة )الزمن املايض(، لينتهي  املسوِّ
بعدها إىل جمموعة أخرى من الصيغ الفعلية اإلجرائية )الزمن املضارع(. هذا األسلوب 
النوع  هذا  يف  املعتمدة  الصياغات  كل  يف  واحد  منوال  عىل  يسري  الذي  املبارش  اإلجيازي 
من التقارير معتمد عىل ما يبدو يف صوغ القرارات الصادرة عن األمم املتحدة ووكاالهتا 

املتخصصة وجلاهنا الست بام فيها اإلسكوا بالطبع التي تتمحور هذه الدراسة حوهلا.
وملزيد من إلقاء الضوء عىل هذه العينة املدروسة، سنعالج عىل التوايل النسق الكتايب 
املعتمد يف كتابة التقرير، وندرج جدواًل بالصيغ املصدرية والفعلية عىل اختالفها، ونتناول 
بعد ذلك أدوات اإلقناع واالستنتاج يف تواتر صيغها الفعلية، ونتطرق من ثم إىل بضعة 

مالحظات أولية بخصوص الوظائف اإلبالغية املوكلة إىل هذه الصيغ املدروسة.

3 - جدول بالصيغ املصدرية والفعلية التربيرية والوصفية واإلجرائية املعتمدة
أ - أفعال ذات طبيعة تقريرية تربيرية مبدؤة بـ»إذ« التعليلية

إذ تشري )أيًضا/ كذلك/ بقلق/ ببالغ االهتامم(
إذ تعرب عن تقديرها لألمني....

إذ حتيط علاًم )مع االرتياح(
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تأخذ/تضع يف اعتبارها )يف االعتبار(
تؤكد التزامها )أيًضا(

اإلنامئية  وباألهداف   2005 لعام  العاملي  القمة  )مؤمتر  بنتائج  )أيًضا(  تسرتشد 
لأللفية( تؤكد عىل )دور اإلسكوا(

تشّدد
ترى )احلاجة إىل(

تدرك )أيًضا(
تذكر

تالحظ )مع التقدير(
ترحب بـ

تنّوه
تشيد

تالحظ )مع التقدير، بقلق عميق، بعني التقدير(
تقّر )أيًضا( بأمهية

تستذكر قراراهتا
تضع

تكّرر التأكيد - تعي
تثّمن - تقدر )جتاوب...(

تسلَّم
تعرب عن بالغ قلقها

تشجعها )العروض األولية(

ب - مصادر تربيرية
- وانسجاًما مع
- واقتناًعا منها
- والتزاًما منها

- وإيامًنا منها
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- واسرتشاًدا بـ

ج - أفعال ماضية ذات طبيعة وصفية
استعرضت
وقد نظرت

وقد وضعت
وقد اطلعت

وقد أحيطت علام

د - أفعال ذات طبيعة استنتاجية وإجرائية
تقّر تقّرر 

تشك)أيًضا(
تناشد تؤكد )أمهية/رضورة(

تأخذ علام
تعلن
تؤيد

تطلب )أيًضا/ كذلك(
ترحب

تدعو )أيًضا(
حتث

ترجو من
توحي )بأن(

تؤيد
تعتمد

تؤكد عىل
هتيب بـ

تنّوه
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الدورة«  الطابع واملرصودة يف مخس نسخ من »تقرير  التربيرية  الفعلية  الصيغ  هذه 
بالنسق  تّتسم   )27  ،26  ،25  ،23  ،22 )أرقامها  والتحليل  للدرس  أخضعناها  التي 
الرتكيبي عينه. فهي مبدؤة بـ »إذ التعليلية«، ما خال واحًدا )وقد نظرت( التي تستهل 
بـ»قد«. وهو حرف التوقع الذي دخل هنا عىل فعل ماٍض، فأّكد حتققه ووقوعه، وأزال 
العملية  للنتيجة  متّهد  الفعلية  فالصيغة  عليه  وبناًء   ، تمَّ فالنظر  للشك)1(.  جمال  أي  عنه 

املتوخاة، أي نص القرار امللزم للجهة املعنية بمضمونه.

أدوات اإلقناع واالستنتاج يف تواتر صيغها الفعلية
وبام أن القضايا املرفوعة للمجلس االقتصادي واالجتامعي للبّت فيها، أو لإلحاطة 
علاًم هبا، عىل درجة عالية من احليوية واألمهية، فقد لفتنا تناوب اعتامد الصيغ الفعلية 
والتي  الصيغ،  املنوطة هبذه  الوظائف  تنوع  واملصدرية يف طرائق صوغها، عالوة عىل 
اعتمدت -وتكررت- يف تدبيج الفصول الثالثة التي تظهر بشكل منمط يف كل »تقارير 

الدورات«.
اسرتاتيجيات  ضمن   - واملضارع  املايض  بزمنها   - الفعلية  الصيغ  وظائف  تندرج 
الدعوة  إىل   - حالتنا  يف   - هتدف  والتي  الضاد،  لسان  هبام  يزخر  التي  والتأثري  اإلقناع 
)البلدان األعضاء( والطلب )األمني العام( والتأكيد )دور اإلسكوا(، لتتدّرج من ثّم 

نحو النداء واإليعاز، وتالمس الحًقا درجة اإلبالغ.
الحظنا أن اعتامد اإلسكوا نمًطا حمدًدا يف كتابة تقاريرها الدورية اخلمسني2 يسّهل 
ووضوح  لغتها  لسالسة  نظًرا  تفاصيلها  ومتابعة  مضامينها  وفهم  قراءهتا  املهتّم  عىل 
تقسيامهتا. ونسلط الضوء هنا عىل طرق صياغة أقسام التقرير، وخاصة يف فصوله الثالثة 

األوىل التي لفتت اهتاممنا، والتي تتضمن اآليت:
األول - القضايا املرفوعة إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي للبّت فيها،

الثاين - القضايا املرفوعة إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي لإلحاطة علاًم هبا،
الثالث - التوصيات.

1- انظر أنطوان قيقانو، املنجد يف احلروف وإعراهبا ط2، )بريوت: دار املرشق، 1994(، ص.63.
2- أرشنا سابًقا إىل أن دراستنا تناولت مخسة منها بشكل تفصييل
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معاين  لتظهري  معينة  مضارعة  فعلية  صيغ  اختيار  مسّوغات  بدء  ذي  بادئ  نتناول 
منشؤو  ينهل  أن  الطبيعي  من  كان  التقارير.  نصوص  هبا  تستهل  التي  والتقرير  التربير 
هذه التقارير من معني لغة الضاد، ويعتمدوا أساليبها التعبريية، ويوظفوا معاين األفعال 
يف صياغاهتم. نبدأ بفعل اإلشارة)1( الذي حرض بمختلف متضايفاته الداّلة عىل التأكيد 
والتكرار والتشديد )أيًضا، كذلك( أو عىل اإلعراب عن االهتامم )بالغ االهتامم( أو عن 
املالحظة،)2(  فعل  أما  مرة.  إذ ورد 38  األوىل،  املرتبة  )بقلق(، وحّل يف  القلق  مشاعر 
فتكّرر 13 مّرة، وتاله فعال التنويه والتذّكر بمعدل 12 مّرة. الفعل الّدال عىل الوضع أو 
األخذ يف االعتبار جاء يف املرتبة الرابعة بتواتر 8 مرات، وتلته أفعال اإلدراك والتأكيد 
أن  هذه  املضارعة  صيغ  تواتر  مقتضيات  من  ونفهم  مرات.   6 بتواتر  علاًم  واإلحاطة 
ووقائع  وسوابق  بمعطيات  والتذكري  اإلشارة  األوىل  الدرجة  يف  هي  الرئيسة  مهمتها 
ملا  تقارير وقرارات وتوصيات، يستعان هبا كنقاط مرجعية ممّهدة  أساسية، مدرجة يف 
سيليها من صيغ فعلية تربيرية. وهذه األخرية تتناوب ما بني تقريرية، أي تالحظ وتذّكر 
وتؤكد وتنّوه وحتيط علاًم...، أو قلبية، أي شعورية تّعرب عام يعتمل يف النفوس من شعور 
أو حصول كوارث  مأساوية  دولية  أوضاع  أو حدوث  أحواٍل  ترّدي  بالقلق عىل  بالغ 
طبيعية...، أو هي تعرب عن مظاهر التقدير واالرتياح وما شاهبها. ونتمثل عىل صيغة 
باألهداف  أو   )2005( عاملي  قمة  مؤمتر  بنتائج  االسرتشاد  لـِ  املنظمة  توّجه  عكست 
وتلتها صيغة  مرات.  بمعدل 5  استخداماهتا  بمختلف  تكّررت  وقد  لأللفية.  اإلنامئية 

توحي بمعنى التسليم بأمر ما ووردت 4 مرات.
ثمة صيغ تكّررت مرتني وترتاوح معانيها بني التشديد والرتحيب والتشجيع بفعل 
ورود عروٍض ما. املرتبة األخرية التي وردت فيها صيغ فعلية تربيرية مّرة واحدة شملت 
عرشة معاٍن هي: التقدير والوعي والتثمني واالستناد واإلعراب عن التقدير واإلشادة 

والرؤية والتباحث والتعبري عن الشعور بالقلق ونظريها التعبري عن بالغ القلق.

1- من معانيه: أورد وأتى عىل ذكر، حتدث عن واطلع. انظر املنجد يف اللغة العربية املعارصة، ط2، 
)بريوت: دار املرشق، 2001(، ص.802.

2- من معانيه: راقب وتابع باهتامم، تأمل وتبنّي، أدرك، لفت نظر، مل يغفل عن رؤية أو انتبه إىل وجود 
كذا...

انظر املنجد يف اللغة العربية املعارصة، ص 1274.
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هذا فيام يتعلق باألفعال ذات املنحى التربيري التي مهّدت وسّوغت ملا سيليها من 
إجراءات. أما تلك التي تقع يف خانة األفعال اإلجرائية التي تبني عىل الشء مقتضاه، 
فالحظنا أن فعل الطلب)1( بمختلف متضايفاته )أيًضا، كذلك( هو األكثر تواتًرا 56 
مرة، ويليه تراتبية فعل الدعوة إىل بمعدل 24 مرة. وحيّل ثالًثا فعل التشجيع بمعدل 5 
مرات، ففعال احلّث والرتحيب بمعدل 4 مرات، ومن ثم فعل التأكيد بمعدل 3 مرات، 
األخرية  املرتبة  يف  وحتل  مرتني.  بمعدل  والتنويه  واإلقرار  التقرير  أفعال  إىل  وصواًل 
األفعال الداّلة عىل املناشدة واالعتامد وأخذ العلم والتوصية والتقدير والتأييد واإلهابة 

بمعدل مرة واحدة.

5 - مالحظات أولية بخصوص الوظائف اإلبالغية املوكلة إىل هذه الصيغ
ونظًرا ألمهيتها اإلبالغية، الحظنا أن اجلمل الفعلية املتكّررة يف »تقارير الدورات« 
أسود  مطبعي  بحرف  منّضدة  االستنتاجي،  واإلجرائي  التربيري  التقريري  بصنفيها 
كل  يف  واملعتمد  الشكيل  الطباعي  اإلجراء  هبذا  فاملقصود  وبالطبع   .)bold( وثخني 
إيصال  بغية  الفعلية،  الصيغ  هذه  دالالت  عىل  الضوء  تسليط  هو  استثناء  بال  التقارير 

الرسالة املبتغاة بأيرس السبل وأرسعها إىل املتلقي، وعدم تشتيت انتباهه.
 الصيغ الفعلية التربيرية التي ُيستهلُّ الكالُم هبا يف التقارير املدروسة نامذج تعتمد 
يف غالبيتها صيغة املضارعة التي عددنا منها سًتا وعرشين صيغة. لكننا الحظنا العودة 
يف بعضها إىل صيغة املايض )أربع حاالت( املسبوق بقد التحقيقية )وقد نظرت يف... 
منها  املجّرد  املايض  صيغة  إىل  أو  اطلعت(،  وقد  وضعت،  وقد  أيًضا،  نظرت  وقد 

)استعرضت(.
تربيرية«  »مصادر  نعتربها  والتي  املعّية  بواو  واملستهلة  املنصوبة  املصدرية  الصيغ 
حلظناها يف مخسة نامذج تؤكد عىل منهجية عمل املنظمة وصدقيتها يف التزامها بمهامها 
وبطبيعة عملها )إلتزاًما منها...(، أو تركز عىل مسألة انسجامها مع مبادئها وتوجهاهتا 

1- ومن معانيه: أعرب عن إرادته، َأعَلم بام يبتغيه، عرّب عن رغبة أو رجاء باحلصول عىل يشء. انظر 
املنجد يف اللغة العربية املعارصة، ص 913.

ومن معانيه: حثَّ عىل يشء، طلب ورجاء، طريقة لبقة حلمل اآلخر عىل القيام بعمل،... انظر املنجد 
يف اللغة العربية املعارصة، ص 467.
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بقرارات  قناعتها  أو  منها(،  )وإيامًنا  ومسّلامت  بثوابت  إيامهنا  أو  مع...(،  )وانسجاًما 
بنتائج مؤمتر قمة  وإجراءات متخذة أو بصدد االختاذ )واقتناًعا منها...(، أو تسرتشد 

أو باألهداف اإلنامئية لأللفية )واسرتشاًدا ب...(.
 سبق الكالم عن أن األفعال التربيرية تنطوي عىل معاٍن شعورية أو قلبية، وخاصة 
تلك املستخدمة يف التقارير لإلشارة إىل إعراب املنظمة عن مشاعر القلق العادي منه أو 
)تداعيات عدم االستقرار(، أو الشديد جتاه أحداث مؤملة أو كوارث طبيعية أو حركات 
أو نزوح قرسي وما شابه. وحتى فعل الرؤية املعتمد بمعنى االعتقاد واالستبصار )ترى 
أن...(، فهو يعرّب عن تفّكر وتدّبر يعكسان معاناة مسؤولة وسعي للمبادرة وأخذ القرار 

املالئم.
لتوظيف  الدولية  املنظمة  هذه  يف  التحرير  هيئات  الضاد  لسان  أسعف  أيًضا  وهنا 

قدراته وموارده إليضاح املقصود وإبالغ املضمون بأيرس السيل وأنجعها.
املخزون  أن  الحظنا  اجيابية،  بمالحظة  رفدها  الوثيقة  صياغة  تستوجب  حينام   
بالوضوح واإلبانة.  تتسم  دقيقة  بعبارة  الكالم  مّد منشىء  العريب ال يقرص يف  اللغوي 
بدعم  املتعلق   307 رقم  فالقرار  مدّعمة.  تربيرية  صيغة  استخدام  عىل  مثاًل  ونورد 
الشعب الفلسطيني يظهر يف واحدة من مندرجاته صيغة منسوبة إىل اإلسكوا: )تالحظ 
مع التقدير(. ومتى دققنا، وجدنا أن الفاعل املعنوي املعني هو »جهود األمانة التنفيذية 
لدعم الشعب الفلسطيني«. وثّمة مثل آخر رصدناه يف القرار 260 الذي يتمحور حول 
»التنمية والتعاون اإلقليمي يف ظل عدم االستقرار«، وترد فيه عبارة دالة عىل التثمني 

والتنويه )تنوه بمبادرات األمانة العامة(.
وينسحب األمر عىل صيغة )حتيط علاًم مع االرتياح( املعتمدة يف القرار 312 املتعلق 
بتقييم عمل اللجنة، وعىل صيغة )تقّر بأمهية( الواردة يف مندرجات القرار 308 املتعلق 

بـ »البعد اإلقليمي للتنيمة«.
 األفعال اإلجرائية ذات الداللة اإليعازية املبارشة تربز يف صيغ احلّث )الدول عىل 
)املتابعة،  والطلب  اجلهود(  )تكثيف  والرجاء  اجلهود(  مواصلة  )إىل  والدعوة  التنسيق( 
اإلحاطة، وتقديم املساعدة(، واإلهابة )الدول األعضاء(. وهنا أيًضا يرّست العربية صيًغا 
موائمة للحّض وبعث احلمّية واإلحلاح التي من شأهنا دفع املتلقي )األشخاص املعنويني( 

للمبادرة إىل القيام بأفعال وإجراءات حممودة ومبتغاة وتقع يف نطاق مسؤولياهتم.
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لساين  عىل  يرد  الذي  مثاًل  كالتأكيد  التربيرية  األفعال  يف  املتكّررة  الطلبية  الصيغ   
املنظمة  مهام  بطبيعة  تتصل  مواضع  أغلبها  يف  تناولت  العامة،  واألمانة  العام  األمني 

)االلتزام، القيام بالدور، أمهية زيادة النمو االقتصادي(.
 صيغة التأكيد املبارش )االلتزام(، أو غري املبارش )عىل دور اإلسكوا(، هي الوحيدة 
التي تتكّرر يف خانتي األفعال التربيرية وتلك اإلجرائية. وهذا يدل عىل إرصار املنظمة 
دة  عىل التعبري الواضح عن تأكيدها عىل مسّلامت وثوابت بعينها يف الصيغة الفعلية املمهِّ

الختاذ توصيات وقرارات حتمل بدورها سمة التأكيد.
 االنتقائية القصدية للصيغ الفعلية املتداولة يف حالتي التربير واالستنتاج ذي الطابع 
تقاريرها.  أساليب حترير  الربهاين يف  النمط  اعتامد  إىل  املنظمة  نزوع  تعكس  اإلجرائي 
احلجج  بإقامة  عادًة  ُتستتبعان  املثارة  املسألة  حيثيات  واإلضاءة عىل  غات  املسوِّ فسوق 
واألدلة والبّينات، أي تبني موقف أو رأي أو وجهة نظر، وتقديم احلجج واألساليب 

الداعمة متهيًدا الختاذ القرار أو التوصية املناسبة.
 صيغة الطلب التي تتكّرر يف أفعال التسويغ والتربير تتوّجه عادة إىل ثالثة متلقني: 
معنيني  باعتبارهم  التنفيذي)ة(،  )ة(  واألمني  التنفيذية  األمانة  األعضاء،  البلدان، 

وموجلني بتنفيذ مضامني القرارات والتوصيات املوجهة إليهم.
 توصيف احلقائق الذي يرد يف مقّدمات كل معاجلة ملسألة ما يستتبع بسلسلة 
أسلوب  انتهاج  عىل  يدل  وهذا  للتنفيذ.  قابلة  إجرائية  وتوصيات  استنتاجات 
والتفكري  الوقائع  بعرض  يبدأ  الذي  املتدّرج«  التقدمي  »البناء  مبدأ  عىل  يقوم 
يتمّثل  لغوي  عبور  بجرس  ويمّر  املدروسة.  باملسألة  صلة  ذات  وأحداث  بسوابق 
بصيغ واصفة، ومن ثّم ينتهي إىل حمصالت ونتائج عملية تتخذ سمة التوصيات 

والقرارات والتنوهيات.
سمتي  أن  هو  للمنظمة  العائدة  اإلصدارات  هذه  عىل  اإلطالع  بعد  نستنتجه  ما   
يتكّرر  الذي  التقرير  أسلوب  من  املتوخاة  النتائج  عىل  هتيمنان  واالستقراء  االستنباط 
بشكل منمط يف تقارير دورات اإلسكوا )امللحق رقم 21( التي بلغت اخلمسني لتاريخ 

إعداد هذه الدراسة.
سلسلة  إىل  تفيض  وتربيراته  »العام«  غات  مسوِّ أن  الحظنا  سبق،  ما  عىل  بناًء   
أن  كام  بشأهنا.  قرارات  أخذ  املطلوب  بـ»اخلاص«  تتصل  وتوصيات  عملية  إجراءات 
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ومتدّرج  منطقي  بشكل  ُتعرُض  اجلزئي  الطابع  ذات  التفصيلية  واملسوغات  الوقائع 
لتعليل اختاذ القرار مثلام للوصول إىل استنتاجات ذات طابع كيّل.

 ومن نافلة القول اإلشارة إىل أن انسيابية األفكار واالنتقائية القصدية للمفردات 
)إذ(  والسبب  العلة  أدوات  بدقة  ينتقي  الذي  املتبع،  التقرير  ألسلوب  مؤرشات  هي 
وأدوات  اإلرضاب  حلروف  تعود  بعينها  مؤرشات  كلًيا  ويتجنّب  )قد(،  والتحقق 
ذاك  هو  املتداول  الوحيد  والضمري  واملخاطب.  املتكلم)1(  بضامئر  ناهيك  التعارض، 
العائد للغائب. وقد رصدناه يف حالة معّينة، وهي خماطبة األمني العام التنفيذي )السيدة 
الغائب  هاء  ولكن  املنصب،  تأنيث  جتنب  أي  املحايدة،  بالصيغة  تالوي)2((  مريفت 
األمني  من  »ترجو  اإلجرائية  الصيغة  متمامت  يف  تظهر  أن  تلبث  ال  للمثنى  العائدة 
تقديم  التنفيذي  األمني  من  »تطلب  أو   ،)260 )القرار  جهودها«  تكثف  أن  التنفيذي 
نسخة عن مقرتحاهتا )القرار 261(. ومن دون أدنى شك، فهاء الغائب تعود إىل السيدة 

مريفت تالوي.
 احلقل املعجمي لتقارير اإلسكوا - أسامًء وصفاٍت وأفعااًل - يدور حول املواضيع 
ذات الصلة بطبيعة عمل املؤسسة ومهامها والصالحيات املنوطة هبا، وأهدافها التنموية 
يف مناطق عملها. وهو يعود ملجاالت إنسانية وتنموية واستفهامية. وقد أسعفت لغة 
الضاد القائمني بتحرير وتدقيق هذه التقارير عىل إيفاء نصوصهم وتقاريرهم حقها من 

املفهومية واملقرؤية واالستدالل.

7 - مؤرشات استخدام أقطاب عملية التواصل يف إصدارات اإلسكوا
أ - املؤرشات واألهداف وآليات التواصل املعتمدة

الضاد  لغة  حضور  رصد  وهو  الدراسة،  هلذه  املتوّخى  الرئيس  اهلدف  من  انطالًقا 
املنظمة  هذه  يف  املكتوبة  العربية  استخدام  ومآالت  اإلسكوا،  ومنشورات  وثائق  يف 
اإلقليمية املعنية بقضايا وسياسات التنمية يف منطقة الرشق األوسط، سنعرض يف هذا 

1- يربز ضمري املتكلم املفرد )يرّسين، أقّدم، أنّوه( يف كلمة األمني التنفيذي مريفت تالوي يف التقرير 
السنوي، 2003. أيار/مايو 2004.

2- تولت السيدة مريفت تالوي مهام االمانة العامة التنفيذية من عام 2000 إىل عام 2007.
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القسم جتربة اإلسكوا يف توظيف املفاهيم احلديثة والتوجهات العملية لفن التواصل يف 
األقنية املعتمدة لدهيا هلذه الغاية.

بالعربية  املنشورة  لإلصدارات  نامذج  عىل  العيني  فاالطالع  اإلشارة،  سبقت  وكام 
يمّكن كال الباحث املتخصص والقارئ املهتم من رصد أشكال ووجوه حضور لسان 
موضوًعا  احلرص  ال  املثال  سبيل  عىل  فلنأخذ  التنموي.  املجال  هذا  أدبيات  يف  الضاد 
إجرائًيا يتصل بتواتر صيغ فعلية واسمية معينة يف نصوص التقارير الدورية التي تعنى 
طريق«،  »خارطة  الفور  عىل  سنستخلص  سنتني،  كل  بالعربية،  بإصدارها،  اإلسكوا 
معتمدة من قبل هيئات التحرير - والتدقيق - لبلورة أسلوب كتابة خاص ينبىء ويبّلغ 
املسؤول  متناول  نتائجها يف  توضع  وينسّقها كي  معلومات ووقائع،  ويتداول  وُيعلم، 

املعني، أو صاحب القرار املنوط به اختاذ اإلجراء العميل املناسب.
ومتى دققنا أكثر فأكثر يف املعطيات املتوّفرة لدينا جّراء االطالع املبارش عىل مضامني 
هذه التقارير لوجدنا أن التحليل النوعي )صيغ فعلية ومصدرية( والكّمي )ما ينيف 
عن 55 صيغة اسمية وفعلية ومصدرية( ملؤرشات تواتر هذه الصيغ املستدعاة للتربير 
نسق  تطويع  وكيفيات  منطلقات  لفهم  أسايس  مفتاح  هو  واالستخالص  والوصف 
عنها.  واإلعالم  التنمية  قضايا  خلدمة  املفردات  ومدقق  األسلوب  مبسط  عريب  كتايب 
االقتصادية واالجتامعية  للجنة  الرئيس  أن »االنشغال  التحقيق  يظهر  ثانية  ومن جهة 
لغريب آسيا، واملعروفة اختصاًرا بـ اإلسكوا، هو متكني مجهورها املعني بجملة نشاطاهتا، 
واملستهَدف بإعالمها - وإصداراهتا بشكل أسايس - من االطالع الدوري عىل جمريات 
األمور وآليات العمل وآفاقه وجماالته، بام يف ذلك املشاريع امليدانية والربامج وأنشطة 
الرشق  منطقة  يف  وسياسياهتا  واجتاهاهتا  التنمية  مشاكل  عىل  عالوة  الفني،  التعاون 

األوسط.
وكي نؤطر هذا االنشغال املركزي ملنظمة دولية تعمل يف املنطقة العربية وتتوجه إىل 
مجهور ناطق بالعربية، يف صلب عملية التواصل التي أرسى دعائمها رومان ياكبسون)1(، 
السبعة  األقطاب  حضور  من  لنتأكد  اليوم  عامل  يف  املعتمدة  التواصل،  ألفباء  إىل  نعود 
التواصل  ارتدادي( يف ترسيمة  أثر  قناة، ركيزة،  إليه، رسالة، شيفرة،  )مرسل، مرسل 
املعتمدة يف آليات عمل اإلسكوا يف جماالت النرش والتوزيع، اإلعالمي منه والتوثيقي.

1- Jean Dubois et autres Dictionnaire de Linguistique Larousse Paris 2001 p. 96..
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وبوصفها القطب املرسل، أي الطرف الفاعل يف عملية التواصل اللغوي أو الكتايب، 
يف  رسمية،  إدارية  لغة  األصلية،  لغتها  العربية،  باعتامد  تأسيسها  منذ  تلتزم  فاإلسكوا 
إصداراهتا ووثائقها وخمتلف منشوراهتا، عىل أن ترتجم الحًقا إىل »اإلنجليزية، وعىل 

أن تنرش املطبوعات بالتزامن باللغتني العربية واإلنجليزية)1(. 
أما بخصوص التزامها بتطبيق مراحل عملية التواصل، فقد الحظنا تقيدها باألصول 
واألعراف املعتمدة يف التواصل السليم بلسان الضاد. والتي ال ختتلف بالطبع عن تلك 

املعتمدة يف سائر اللغات احلّية.
دوال   ( املتلقي  مجهورها  يمتلكها  التي  عينها  الشيفرة  اختيار  يف  ترتدد  ال  فهي 
العربية-  أي  وإدارات(،  ومؤسسات  ومسؤولني  وأفراًدا  وإقليمية  وطنية  ونخًبا 
اإلدارية إن أحسنا التوصيف - املعتمدة أداة تعبري بّينة وقناة نقل وإبالغ ووسيلة 

فهم وإفهام.

ب - مؤرشات تواصلية ولغوية يف صياغة إعالن اسرتشادي
إحدى  بخصوص  توجيهها  املراد  الرسالة  تصّور  يف  تكمن  األوىل  العملية  اخلطوة 
االهتامم  بشأن  للجنة  اإلسرتشادي  اإلعالن  املعنون:  املرفق  مثاًل  احليوية  القضايا 
عىل  تسري  التي  العامة  الصياغة  عملية  تليها  للتنمية)2((،  فرصة  الشباب-  بسياسات 
القرار، عنوانه، املسّوغات والتربيرات،  التقارير )اسم  املتبع يف كتابة كل  املنوال نفسه 
اختاذها  الواجب  واإلجراءات  بالتوصيات  انتهاًء  املساندة  الوصفية  الصيغ  ثّم  ومن 
بوضع القرار موضع التطبيق ناهيك باملرفقات(. وقد لفتنا يف القرار واملرفق العائد له 

املؤرشات اللغوية التالية:
 الصيغ الفعلية التربيرية والتسويغية وردت بزمن املضارعة، واستخدمت ضمري 
التنمية  باإلفادة من فرصة  املقصودة  العمرية  لتأكيد حيثية هذه الرشحية  املتكلم  اجلمع 

املتاحة.

السيدة عهد سبول رئيسة قسم خدمات املؤمترات يف اإلسكوا خالل لقاء  1- معلومات زودتنا هبا 
معها بتاريخ 2014/10/16.

إىل  املرفوعة  )القضايا  الثاين  الفصل  يف  واملدرج  )د-26(،   295 للقرار  العائد  املرفق  هذا  انظر   -2
املجلس لإلحاطة علاًم هبا(. تقرير الدورة 26، تاريخ 17 - 20 أيار/مايو 2010، نيويورك.
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تدرج استخدام ضامئر اجلمع:    
نحن: ضمري اجلمع الذي ُيعني به اجلمع املخرّبون عن أنفسهم تصدر الفقرة األوىل، 
ا عن طبيعة القائمني بالفعل، واملعينني بام يرتتب عىل هذا اإلعالن. وبالطبع استتبع  معرّبً
الضمري اجلمعي بتخصيص )ممثيل البلدان األعضاء يف اللجنة املشاركون يف الدورة، ويف 
حلقة احلوار الشبابية(، ومن ثم تتالت الفقرات اإلحدى عرشة التي استهلت بأفعال 
ذات طبيعة إدراكية: نالحظ مع االهتامم...، وندرك أمهية...، ونشري إىل...، ونالحظ 
عىل...،  ونشّدد  أن...،  ونؤكد  أن...،  وندرك  تقديرنا...،  عن  ونعرب  تقدير...،  بكل 
ونؤكد عىل...، ونرحب بـ...، هذه األفعال تنسب دواعي الثقة بالنفس والفخر ملكانة 

القائمني هبا، املجتمعني إلقرار إعالن اسرتشادي شبايب املنحى وتنموي املضمون.
استعان مدبجو اإلعالن باملخزون اللغوي العريب، واستندوا إىل خصائص العربية 
يف تعبري أفعاهلا عن معاٍن دقيقة الدالالت متيز ما بني املالحظة )مع االهتامم( أو )بكل 
تقدير(، كام تفصل بني استخدامي التأكيد )مشكلة البطالة(، أي تفصل بني التأكيد عىل 
مكتسبات )امتيازات اإلسكوا( وآخر يطال موضوًعا ما. وينسحب األمر عىل الفرز بني 
مفهومي إدراك املوضوع )أمهية قرارات...( واإلدراك املتصل بمسألة ما )أن االستثامر 

يف الشباب(.
النص  رفد  سبيل  عىل  وال  اخلاطر،  عفو  يأِت  مل  السبع  املصدرية  الصيغ  استخدام 
بمصطلحات ذات قيمة إبالغية مؤثرة، بل تدّرج، مثل سابقاته الصيغ الفعلية، ليظّهر 
األفعال اإلجرائية الواجب القيام هبا، واملتمّثلة بجهود ينبغي عىل املسؤولني يف البلدان 

املعنية بذهلا إليفاء هذا اإلعالن حقه من التنفيذ.

ج- األدوار املنوطة بعنارص الركيزة والشيفرة واألثر االرتدادي
بعد مرحلة الصياغة التي يتوخى أن حترتم مبدأي االقتصاد اللغوي واملبارشة، نصل إىل 
الركيزة وهي حمصورة هنا بـ )الورق(، أي أوعية النرش املعتمدة يف املنظمة، وهي التقارير 
وأعامل  وأوراق  اإلعالمية واإلرشادية،  والكتيبات  واملسوحات،  فيها  بام  اختالفها  عىل 
املؤمترات، وسواها من املنشورات الصادرة باللغتني العربية واإلنجليزية، والتي تتوجه 
من خالهلا املنظمة إىل مجهورها واملستفيدين من خدماهتا وأنشطتها يف مناطق عملها ويف 
العامل. هذه الركيزة الورقية التي اطلعنا عىل نامذج عديدة منها يف دراستنا حققت إىل حد 
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كبري غاية املنظمة يف توثيق عرى التواصل مع مجهور قّرائها واملعنيني بإصداراهتا.
اإلسكوا،  بني  ما  الوصل  تشكل مهزة  التي  املشرتكة  الشيفرة  الكالم عن  ذلك  ييل 
كقطب مرِسل، وقّراء منشوراهتا كطرٍف متلٍق ومتفاعل يف آٍن. والشيفرة املقصودة هي 
»لغات  مقّدم  يف  املعتربة  بالطبع-  املكتوب  شقها  -يف  الفصحى  العربية  اللغة  بالطبع 
العمل« كام هو منصوص عنه يف »صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا 
ونظامها الداخيل«: تكون اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية هي لغات العمل يف 
املنظمة)1(. وُأّكَد عىل اعتامدها يف وثائق املنظمة يف موجز صادر عنها بتاريخ 2 - 3 أيار/
اإلقليمية،  املتحدة  األمم  باعتبارها جلنة من جلان  اإلسكوا..  أن  ويؤكد  مايو 2007، 
تعمل يف املنطقة العربية وتعتمد اللغة العربية لغة عمل رئيسية يف اجتامعاهتا احلكومية 

وغري احلكومية ويف وثائقها العامة واملتخصصة)2(. 
عىل  تطبيقها  خالل  من  ُيسَتَدلُّ  التي  التواصل  ترسيمة  يف  واألخري  السابع  القطب 
معلوماهتا  ومتلقي  املتحدة  األمم  مؤسسات  بني  االتصال  مستويات  رسيان  حسن 

.feed back وقارئي منشوراهتا، هو األثر اإلرتدادي
هذا األثر اإلرتدادي يف احلقيقة بيت القصيد يف العملية التواصلية، والتأكد منه حيتاج 
املهتم  اجلمهور  وتلقي  استيعاب  مؤرشات  لقياس  ومتابعة  رصد  أجهزة  إىل  العادة  يف 
بالطبع - ومدى  املؤسسة اإلقليمية - وسواها  بمتابعة نشاطات وأخبار وإعالم هذه 
متخصًصا  مجهوًرا  باعتباره  هبا  املعني  والتوصيات  واإلعالنات  القرارات  مع  جتاوبه 
مؤسسات  املدين،  املجتمع  مؤسسات  الشباب،  )قطاع  عنها  يصدر  ما  لكل  ومرتصًدا 
وإدارات عامة يف البلدان األعضاء، مؤسسات إعالمية، وسائل التواصل اإلجتامعية، 
التحقق  املرأة،...(. ونريد بذلك  املتخصصة، منظامت غري حكومية، قطاع  الوكاالت 
من قدرة هذه اإلصدارات املعّدة بالعربية عىل متكني املتلقني من اإلطالع الدوري عىل 
جمريات األمور وآليات العمل يف املنظمة وآفاقه بام يف ذلك املشاريع امليدانية والربامج 
وأنشطة التعاون الفني ومشاكل التنمية واجتاهاهتا وسياساهتا يف منطقة الرشق األوسط.

1- انظر كتيب الصالحيات الصادر بالعربية عن األمم املتحدة، نيويورك، 1998، الفصل السابع، 
املادة 25، ص 11

2- انظر التقرير الصادر عن اإلسكوا حول اجتامع فريق اخلرباء لبحث إنشاء مركز للغة العربية يف 
األمم املتحدة. بريوت، 2 - 3 - أيار/مايو 2007.
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د - معايري استخدام مستويات اللغة يف كتابة التقارير التواصلية املنحى
وبام أن الكالم - ونعني به النصوص املدبجة بالعربية - يرتكز بشكل أسايس عىل 
فاآلثار  مشرتكة(،  عربية  كتابية  )رموز  عينه  اللغوي  النسق  يمتلكون  الذين  املتلقني، 
املتولدة جّراء إيصال الرسائل املشّفرة، وفهم مضامينها وإدراك مراميها بعيًدا عن أي 
اإلسكوا  حول  تتمحور  الدراسة  أن  وبام  املناسبة.  الفعل  برّدة  تتمّثل  مفهومي،  لبس 
وإصداراهتا ووثائقها املنشورة بالعربية، فالردود املنتظرة ترتاوح ما بني اختاذ قرارات، 
مشاعر  وإظهار  التصويت،  عىل  واحلّث  نظر،  وجهات  وإبداء  توصيات،  وإصدار 
التي  اإلرتدادية  اآلثار  هذه  وسواها...  والشجب  والتنويه  املشاركة  وطلب  التأييد، 
تتأكد بوصول املعرفة إىل اآلخر، ورفد القارئ باملعلومات ذات الصلة، وتنسيق الوقائع 
ووضعها بترصف أصحاب القرار، تقّيم الحًقا ويف ضوء تتابع حدوثها. وبذلك جيري 
املفرتضني.  املخاَطبني  إىل  املدونة  الرسائل  التواصل ووصول  نجاح عملية  التأكد من 
الدورات،  تقارير  مثل  الضاد  بلسان  اإلسكوا  تصدره  ما  جّل  الرسائل  هبذه  ونعني 
والتقارير السنوية )آخرها تقرير عام 2013(، واإلصدارات اخلاصة وأوراق وأعامل 

مؤمترات، وتقارير دورية أو مسوحات، وتقارير متخصصة، إلخ...
املقرؤية واملفهومية اللتان تنجامن عن اإلطالع عىل هذه املنشورات املدبجة بالعربية 
وذاك  واملتلقي(  )املرسل  التواصل  عملية  قطبي  بني  املنتظر  للتفاعل  مؤرش  خري  مها 
املأمول ما بني منشىء النص وقارئه، ناهيك بتأثر وتأثري كل منهام يف اآلخر، وإسهامه يف 

زيادة وعيه بمسائل وسياسات التنمية والتطوير يف منطقة الرشق األوسط. 
وحري بنا التذكري هنا أن نجاح عملية التواصل - املفرتضة واملعتمدة يف اإلسكوا 
وسواها من الوكاالت املتخصصة - وبغّض النظر عن الشيفرة املشرتكة واملتداولة بني 
 - حالتنا  يف  العربية   - عينها  الشيفرة  امتالك  هبام  يفرتض  اللذين  األساسيني  الطرفني 
املقتىض عليها. وما من  وبناء  والتفاعل معها  املضامني  وإدراك  املحتويات  تلقي  مرّده 

دليل عىل األثر اإلرتدادي املرجو إال يف حلظ اخلطوات اإلجرائية املتخذة الحًقا.
وكي نعي جيًدا مسّوغات اعتامد مستويات لغوية معينة يف الكتابة، علينا أن نتذكر 
أن التقارير املدروسة هنا تتوجه يف الدرجة األوىل إىل مجهور نخبوي معني بنشاطات 
اجلمهور  إن  بالقول  أكثر  ونحدد  ومشاريعها.  إلنجازاهتا  ومتابع  وأهدافها  اإلسكوا 
وجلان  وصناديق  وبرامج  وهيئات  )منظامت  املتخصصة  الوكاالت  هو  املستهَدف 
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ملكات  متّكنها  التي  األعضاء(  )الدول  الصلة  ذات  الرسمية  باهليئات  ناهيك  دولية( 
املقرؤية واملفهومية والتجاوب من اإلطالع واالستيعاب والقيام باخلطوات التنفيذية 

املطلوبة.
وإيفاًء منها هبذه األهداف، جلأت املنظمة إىل اعتامد أنموذج موحد يف طريقة إعداد 
والتناسق يف  التناسب  آلية واضحة لوضعها وإصدارها، وراعت  تقاريرها. وحددت 
الدقة  معايري  والتزمت يف حتريرها  مقالة، فصول، مرفقات(،  أقسامها )موجز،  توزيع 
واملوضوعية وذكر احلقائق، وركزت عىل املعلومات واإلحصاءات. كام اتبعت أسلوًبا 

واضًحا ومبّسًطا يّتصف باإلجياز واملبارشة والشفافية.

مالحظات واستخالصات
1- نّص اإلسكوا الناقل لوجهة نظرها )إن يف التقارير السنوية أو يف تلك اخلاصة( 
إبراز  املتمّثلة يف  أنجز عموما أهدافه  الدالالت  بلغة عربية مأنوسة وواضحة  املسبوك 
عملها،  منطقة  يف  به  االضطالع  عىل  وتعمل،  تريد،  الذي  للدور  اإلجيابية  اخلصائص 

املنطقة العربية. 
إبالغية  صيغة  واعتمدت  حينًا،  احلال  واقع  عن  بّلغت  فيه  املتضمنَّة  فاألقوال   -2
معيارية أحياًنا، واستندت إىل عنارص إرشادية، ورشعنت اإلجراءات والتدابري الواجب 
اختاذها أحياًنا أخرى. وهلذه الغاية جلأ منشؤو النصوص أيًضا إىل صيغ التسويغ وإىل 
املنطق  بني  زامنوا  كام  جتريًدا،  أكثر  داللية  عالقات  وتوّسلوا  املنحى،  اإلجرائية  تلك 

التفسريي اإليضاحي ومنطق الظاهر الذي يستلزم عادة أصناًفا تقريرية.
استبصار  أمر  يها  متلقَّ املدروسة سّهلت عىل  النصوص  نامذج  أن  بنّي بحثنا  من هنا 
أفضل  فهم  بمسألة  ناهيك  العربية،  املنطقة  يف  اإلنامئية  للمسارات  البديلة  اخليارات 

لتكامل الدور اإلقليمي املرجتى، وسوامها من جماالت عمل هذه املنظمة الدولية.
3- أظهرت دراسة البعد اللغوي إلصدارات هذه املنظمة األممية أن اخلطاب اإلنامئي 
العنكبويت،  ووظائفه )التعربية منها والتواصلية(، وطرق تداوله )مدوًنا أو عىل األثري 
تلخيصا(  وبالفرنسية  الحًقا،  وباإلنجليزية  أساًسا  العربية،  الرسمية،  العمل  بلغة 
تطبيق سياسات  تنفيذية،  إجراءات  إختاذ  باملثل،  تعاون  املرتتبة عليه )جتاوب،  واآلثار 
تشاركية،...(، تصلح ألن تكون مادة بحثية انطلقنا منها، وبمساعدة مشكورة من إدارة 
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الفعلية  وظائفها  مجلة  ورصد  رسمية،  عمل  كلغة  العربية  موقع  الستقصاء  اإلسكوا، 
واملرجتاة يف مقامات جلنة إقليمية دولية.

4- أنامط النصوص املكتوبة والقدرة عىل ربطها بمقوماهتا، ووضوح طبيعة اجلهة 
عن  صادرا  الكالم  كان  وأن  مجاعة  أو  فرًدا  وليس  دولية  )منظمة  املرسلة  هلا/  املنشئة 
ووكاالت  مدين  وجمتمع  ومؤسسات  )بلدان  املتلقية  بتلك  ناهيك  التنفيذية(،  األمينة 
باالستناد  عنها  الكالم  جيري  والتي  املثارة  املواضيع  طبيعة  عىل  عالوة  متخصصة(، 
معنوية وأخالقية وفكرية(،  دولية ومبادىء ورشعات  )قوانني  موثوقة  إىل مرجعيات 
والنشاطات  اخلدمات  عن  االستدالل  مرحلة  بلغوا  النصوص  هذه  قّراء  أن  أظهرت 
واإلجراءات والقرارات املعنيني هبا. فشفافية اللغة العربية املستخدمة ومبارشهتا أفضتا 
من ثّم إىل وضوح املقاصد والغايات. وهذه العالقة بني خدمات اإلسكوا وتقديامهتا 
اللفظية  األجزاء  بواسطة  بجالء  وضحت  ثانية،  جهة  من  املتلقي  ومجهورها  جهة  من 

للخطابات املضّمنة يف منشوراهتا.
االستنهايض  اإلنامئي  النص  يف  واملتداولة  املعتمدة  واملصطلحات  الرتاكيب   -5
لإلسكوا بّسط مفاهيم العمل ومناهجه وطبيعة األنشطة، املنفذة أو املرتقبة، بمفردات 
الذي  املفردايت  القاموس  أن  أو االجتهاد. مما أظهر  التأويل  الداللة ال حتتمل  واضحة 
توطيد  عىل  عالوة  ورؤاها،  مفاهيمها  ولسبك  عملها،  ملجاالت  اإلسكوا  اصطفته 
العرض واحِلجاج  إيفاء أساليب  الواسع، لعب دوًرا ملحوًظا يف  عالقاهتا بجمهورها 

واالقناع والتأثري املعتمدة لدهيا بغاياهتا.
6- تتمة للنقطة السابقة، الحظنا عناية فائقة يف اختيار الصيغ والشعارات والعناوين 
املتخصصة. فقد لعبت  أو  العادية منها  ازدانت هبا نصوص وأغلفة اإلصدارات  التي 
دوًرا يف تأكيد حضور اإلسكوا يف جماالت عملها املتعددة الوجوه، مثلام يف القدرة عىل 
وتتسلح  العام،  للنفع  تعمل  أممية  أداة  بوصفها  ضمني،  وبشكل  بجالء  نفسها  تقديم 

بإرادة خرية، وتنشط يف املنطقة العربية وألجلها.
7- ثمة خاّصّية متّيزت هبا نصوص اإلسكوا. فعمليتا التواصل والتعبري مل تكونا 
أحاديتي التوجه. فإذا كنا عىل اطالع كاف بمن يتكلم وملن يتكلم وعاّم يتكلم، فقد 
أنبأتنا النصوص أن املتلقي أسهم أحياًنا يف بناء النص املوّجه إليه. فالنّص -أًيا يكن 
أغلب  يف  رأينا  كام  اإلرسال  طريف  بني  مشرتكة  مرجعيات  إىل  عادة  يعود  صنفه- 
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والثبات،  بالسكونية  يتميز  مل  املتلقي  دور  أن  الحظنا  لذلك  املدروسة.  النصوص 
إنتاج النص، ألن صاحب اخلطاب )منشؤه/  فهو يدخل بشكل أو بآخر، يف عملية 
ومهاراته  التواصلية  وقدراته  واحتياجاته  املتلقي  حيثية  االعتبار  بعني  يأخذ  مرسله( 
اللغوية بالطبع. لذا يوّجه املرِسل كتابته، ويصوغ أقواله، ويتخري املفردات والرتاكيب، 
التي  واملرجعيات  املعايري  وفق  الداللية،  واإلسهابات  النحوية  العالقات  وينتقي 
يعتمدها ويدرك مراميها، ويفك شيفرهتا املتلقي. وهذا ما نسميه يف الدرس اللساين 

.co-énonciation

رؤيتها  جممل  ترمجة  عىل  اإلسكوا  نصوص  منشئ  الضاد  لغة  موارد  أسعفت   -8
حلظات  يف  مثلام  العريب«(  »الربيع  قبل  )ما  العادية  األحوال  يف  العريب  للعامل  اإلنامئية 
العربية،  املنطقة  شهدهتا  التي  املفصلية  التحوالت  ملواكبة  جاهدة  فسعت  األزمات. 
القراءة  مهام  سّهلت  الصياغة  أساليب  يف  تطوًرا  الحظنا  الغاية  وهلذه  عملها.  منطقة 
واالستدالل - الكامنة واملرغوبة - لدى قّراء منشوراهتا واملعنيني بإصداراهتا و»زبائنها« 

املؤسساتيني املعهودين.
إىل  والوثائق  التقارير  قّراء  وصول  مدى  حول  منطقي  سؤال  عىل  جواًبا   -9
االستدالل عن اخلدمات والتقديامت عرب الكلمة، الحظنا أن جتربة اللقاء بني الكلمة 
والفعل اإلنامئي توطدت أكثر فأكثر عرب حتّسن نمطية وأساليب التقارير عىل اختالفها. 
املستفيد  امللتقي )دواًل وهيئات ومجاعات(  فالعالقة بني خدمات اإلسكوا ومجهورها 
من خدماهتا وتقديامهتا، ترسخت، ومآالت عملها يف املنطقة توضحت، كام بدا لنا من 
خالل اعتامدها أجزاء لفظية واضحة السبك، وعبارات مبارشة ال حتتمل أية التباسات 
مفهومية، ومصطلحات وافية بمدلوالهتا. وقد أسهمت هذه العنارص جمتمعة يف تبسيط 
املستقبلية  تلك  أو  تنفيذها  اجلاري  األنشطة  طبيعة  وتوضيح  اإلنامئي  العمل  مفاهيم 

بمفردات دقيقة حتمل معايَن مبارشة ال إحيائية.
10- التحوالت اجلذرية التي طالت جوانب احلياة السياسية والثقافية واالجتامعية 
يف منطقة عمل اإلسكوا، بعد ما سّمي »الربيع العريب« أثرت بشكل عميق يف أشكال 
التواصل وغاياته ووسائله. وهي مل تغب بالطبع عن اهتاممات اإلسكوا، بل وجدت 
عام  بعد  الصادرة  تقاريرها  تضّمنته  الذي  اإلنامئي  فالنص  الكتايب.  نتاجها  يف  صداها 
تعمل  الذي  العريب  العامل  طالت  التي  املفصلية  التحوالت  االعتبار  بعني  أخذ   2011
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اإلسكوا معه ومن أجله كام جاء يف كلمة األمينة التنفيذية ريام خلف يف مقدمة التقرير 
الصادر يف الذكرى األربعني لتأسيسها)1(.

11- جتربة تفاعل اللغة مع املجتمع يف حلظات األزمات واالنقسام حّفزهتا للكالم 
يف التقرير السابق ذكره عن رؤيتها املتجددة لـ»بناء املستقبل«، فخصصت فصاًل لتعزيز 
مشاركة الشباب يف التنمية بعنوان »التنمية الشاملة يف األزمات«. والحظنا يف جماالت 
الشباب  العريب ومطالبات  الربيع  املقرتحة استعارات لفظية وداللية لشعارات  العمل 
املنتفض مثل: تعزيز احلكم الديمقراطي، املشاركة املدنية، حتديث القطاع العام، اعتامد 
الالمركزية، التنمية القائمة عىل املشاركة، إرشاك منظامت املجتمع املدين، العالقة الوثيقة 

بني احلكم والتنمية، خضوع املؤسسات للمساءلة، وااللتزام ببناء املؤسسات، إلخ...
الرسائل  وإيصال  واإلبالغ  اإلخبار  يف  بأغراضها  وفت  اإلسكوا  نصوص   -12
اإلنامئية واالستنهاضية إىل شعوب املنطقة املعنية بخدماهتا. لكننا الحظنا عناية مكملة 
ألغلفة التقارير السنوية منها واخلاصة. فاألنامط والرموز األيقونية املنسول بعضها من 
خزانة الرتاث العريب واإلسالمي، وازت استعارًيا وبالغًيا النصوص املرتمجة ألفكارها 

وتصوراهتا واملنبئة عن منظومة خدماهتا.
األغلفة.  ترتبع عىل هذه  التي  اللفظية  تلك  أمهية  توازي  األيقونية  املكونات   -13
الضاد. وقد  بلغة  بلوحة تشكيلية حروفية  مثاًل، مزدان  العريب«)2(  التكامل  تقرير   « َفـ 
شاءت املصممة أن تربط ما بني املضمون الذي يرى يف التكامل العريب سبياًل لنهضة 
تعبريية  إمكانيات  يمتلك  الذي  العريب  األبجدي  للحرف  اجلاملية  والقدرات  إنسانية 
وإحيائية خصبة وشديدة التأثري. وسبق أن ازدان غالف التقرير الصادر بمناسبة الذكرى 
اهتامماهتا وميادين  أيقونية تعكس جماالت  بأنامط ورموز  املنظمة  لتأسيس  األربعني)3( 
خطوط  نقل،  وسائل  حرفية،  يدوية  مهارات  املعلومات،  تكنولوجيا  )بيئة،  عملها 

وزخرفات، إلخ...(.

1- انظر ص 2 من التقرير املنّوه عنه.
2- صدر بالعربية عن اإلسكوا يف 318 صفحة من القطع الكبري، بريوت 2014.

3- التقرير السنوي 2013، أربعون عاًما يف املنطقة العربية، بريوت 2014، 63 صفحة من القطع 
الكبري.
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خالل  من  اإلنامئي  العمل  يف  والفني  الثقايف  البعد  عىل  اإلسكوا  أكّدت   -14
تظهر هذه  مناسبة كي  أحيتها خالل عامي 2009 و2010. وكانت  ثقافية  نشاطات 
والفن  للثقافة  مفهومها  من  انطالًقا  البرشية،  بالتنمية  الدائم  التزامها  الدولية  املنظمة 
باعتبارمها وجهني من الوجوه املهمة للتنمية. وللحقيقة فاللغة كعنرص من عنارص هوية 
أهل املنطقة العربية التي تتمحور خدماهتا وأنشطتها فيها، مل تغب عن اهتامماهتا الفعلية 

فحرضت بزخم ودينامية.
الدورة«  »تقرير  وحتديًدا  اإلسكوا،  إصدارات  من  لنامذج  متأنية  دراسة  بعد   -15
املعترب ضمن »الوثائق الرسمية« هلذه املنظمة، لفتتنا اهليكلية اخلطابية املحّددة هلذا النوع 
من الوثائق. فالصياغة األسلوبية هلذه التقارير الدورية تسري عىل منوال واحد ال خيطىء 
أهدافه، وال يشكل عىل قارئه. فهي تبدأ عادة بصيغ تقريرية ذات طابع تسويغي وتربيري، 
وتنتهي بصيغ إجرائية ذات سامت استنتاجية، مروًرا بصيغ وسيطة أو رابطة )مهزة وصل 
أو جرس عبور(، تتخذ طابًعا توصيفًيا. هذه اهليكلية التي تتكرر يف كل التقارير الصادرة 
لتارخيه هلا مرام تواصلية. فهي تساعد عىل رسعة القراءة وإدراك املضمون وفهم املراد 
واإليفاء بغاية املتلقي. فاملقدمة متهد وحترض ذهن القارىء، ومهزة الوصل تصل ما بينها 
وبني فقرة االستنتاج التي تبلور التوصيات عادة. ويبدو أن هذه اهليكلية املعتمدة تسهل 
ليتوقف بعض الشء عند  الذي قد يمّر مرور الكالم عند أول جزأين،  القارىء  مهام 

الثالث الذي يشّكل له بيت القصيد، حسب اهتاممه، أو بالعكس.
»الوثائق  يف  املعتمدة  العامة  اهليكلية  حول  متحورت  السابقة  النقطة   -16
الرسمية«. أما اهليكلية الصغرى )البنية الصغرى يف اخلطاب أو الفقرة الواحدة( 
التي تتكرر يف معظم  الثابتة  النحوية والصيغ اجلملية  الرتاكيب  فتظهر من خالل 
القارىء عىل تشفري الرسائل  األحيان، بأشكال متقاربة. وهذا من شأنه مساعدة 
ملضامينها.  الواضح  والفهم  لفقراهتا  الرسيع  واالستيعاب  النصوص  يف  املبثوتة 
ثمة  فليس  النصوص،  سبك  عملية  يف  حصتها  فلها  واإلجياز  الصياغة  بالغة  أما 
وحتسينه.  الكالم  تزيني  وظائفها  من  التي  واالستعارات  للمجازات  استدعاء 
مدارك  إىل  وشفافية،  وبإجياز  مبارش،  وبشكل  املمكنة،  بالرسعة  الكالم  فوصول 
متلقينه - قراءة وفهاًم وقدرة عىل أخذ املبادرة والتنفيذ - يعكس وجًها من وجوه 
البالغة اإلدارية أو املؤسساتية. أي أن يكون بمقدور املرسل أن يبلغ ما يريد إبالغه 
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يقوم عائق  أن  العرص، من دون  بأسلوب رصيح وسلس وبلغة واضحة ختاطب 
تواصيل ما بني النص وما ُيراد إفهامه منه. ففي هذا النوع من النصوص اإلنامئية 
االستنهاضية ال وجود ملفهوم »خلف النص« أو »ما بعد النص«، أو »القراءة بني 

سطور النص«.
وتلك  عموًما،  الدولية  السياسية  بالنصوص  تتعلق  األخرية  قبل  ما  النقطة   -17
املتصلة بعمل املنظامت الدولية خصوًصا، بام فيها اإلسكوا بالطبع التي يتمحور الكالم 
عنها هنا. فإذا كان نجاح التواصل يتأمن يف األعم األغلب متى انتفى الفارق بني ما نعرّب 
النوع من النصوص إىل اعتامد استعارات  عنه وما نعتقده فعاًل، فقد الحظنا نزعة هذا 
ثانية،  العنف  إىل  االنزالق  والسيايس،  واالقتصادي  االجتامعي  )اإلقصاء  مفهومية)1( 
العودة إىل االستبداد، إشعال فتيل حركة احتجاج، البطالة اهليكلية، اجتثاث الفقر،...( 
مصحوبة بتمثيالت ذهنية )استعارات مفهومية متصلة بالكوارث الطبيعية مثاًل()2(. كام 
لفتنا أيًضا امليل إىل جتهيل الفاعل احلقيقي يف مقامات عدة، واالستعاضة عنه باللجوء 
إىل عناوين وشعارات ومسكوكات كبرية وفضفاضة يف مدلوالهتا ويف متثالهتا الرمزية 

املتصلة واملنسولة من قاموس املصطلحات الدولية الشديدة التداول يف عامل اليوم.
نتساءل هنا، عن مسّوغات جلوء النص اإلنامئي إىل استعارات مفهومية.

الظلم  من  ثقيلة  )تركة  هنا  عليها  نقع  التي  االستعارية  فالعمليات  وللحقيقة 
االجتامعي)3( ويف مقامات تنموية أممية أخرى هي حسبام ترى إيلينا سيمينو »واحدة من 
السبل األكثر أمهية التي تصوغ األذهان البرشية بواسطتها مفاهيم بيئاهتم املكانية والزمانية 
أو عللها«، وحتّدد أكثر بالقول »هذه هي احلالة حتديًدا بالنسبة للصياغة املفاهيمية للحقول 
مؤسسات  املثال  سبيل  عىل  املفاهيم  هذه  مثل  واملعقدة.تشمل  املألوفة  وغري  املجّردة 

سياسية واجتامعية، وعالقات دولية ومبادىء doctrines اسرتاتيجية)4(«. 

1- انظر فقرة »عام غرّي املنطقة« يف التقرير السنوي لإلسكوا، عام 2011، ص 7 و8.
2- انظر كتاب إيلينا سيمينو، االستعارة يف اخلطاب، ترمجة عامد عبد اللطيف وخالد توفيق، ط 1، 

)القاهرة: املركز القومي للرتمجة، 2013(، ص 204.
3- انظر دراسة التكامل الرسمي العريب يف السياسة ويف قطاعات أخرى، الفصل الثالث، ص 77، 

تقرير التكامل العريب لنهضة إنسانية، اإلسكوا، بريوت، 2014.
.) Chilton 1966 48 4- املرجع السابق، ص 205. )انظر أيًضا
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ونوجز بالقول إن النامذج االستعارية التي تستخدم باتساق يف شتى أنواع اخلطابات 
املوجهة إىل اجلمهور )نخبوًيا ومؤسساتًيا( توظف هنا، يف املجال اإلنامئي االستنهايض، 

لتوفر متثيالت معينة للموضوعات واملواقف واألحداث، ولتنجز تأثريات إقناعية)1(. 
ونتساءل يف اخلتام أو ليست أوعية النرش املعتمدة يف املنظامت الدولية، بام فيها اإلسكوا 
بالطبع، أي املنشورات والتقارير والوثائق، أدوات تعبري عرصية وأقنية تواصل تفاعلية 
املنظامت  تعمد هذه  أال  األهداف؟  التأثري واإلقناع بصوابية  تتضافر إلنجاح سياسات 
ونظائرها إىل استحضار األساليب والصيغ واالستعارات لفوائد إبالغية حينام يكون من 
الرضوري تبسيط موضوعات معتمدة وجمردة أو متشابكة، وصوغها بأساليب واضحة 
وتقديمها بمفردات سلسلة ومأنوسة وحيوية؟ أوليس من مهامها أن تتفاعل مع القارئ 
وال تتعاىل عليه، وختاطب العقل وال تنرصف إىل استاملة الوجدان وهتدئة النفوس ، بل 

تتبرص وتتفكر وتتدبر، وجترتح احللول العملية املوائمة ،وتعد وتعمل للغد األفضل؟
أسئلة الشك واليقني هذه، حاولنا يف هذا البحث أن نتداول شتى وجوهها، ونبدي 
وجهة نظر لسانية حديثة جتاهها، ونجيب عنها. كام سعينا كي نخضع املعطيات املتصلة 
لواقع  وننظر يف ضوئها  مآالهتا،  معا يف  ونتبرص  املتجرد،  العلمي  البحث  هبا ألدوات 
الكربى  التنمية  واملتاحة لصوغ قضايا  املتطورة  التعبريية  املعتم، وموارده  الضاد  لسان 
أن  فيه، فعسى  إليه وبحثنا  اليوم. هذا ما صبونا  التحديات املصريية يف عامل  وملواجهة 

نكون قد وفقنا ونلنا األجر العلمي املأمول. 

املنشورات والوثائق املعتمدة يف البحث
أ- تقارير الدورات الصادرة عن املجلس االقتصادي واالجتامعي )امللحق رقم 21(:
 الوثائق الرسمية 2005، تقرير الدورة الثانية والعرشين )14-17نيسان/أبريل 2003(.
 الوثائق الرسمية 2005، تقرير الدورة الثالثة والعرشين )9-12 أيار/مايو 2005(.
 الوثائق الرسمية 2008، تقرير الدورة اخلامسة والعرشين )26-29 أيار/مايو 2008(.
أيار/مايو   20-17( والعرشين  السادسة  الدورة  تقرير   ،2010 الرسمية  الوثائق   

.)2010

1- انظر االستعارة يف اخلطاب، ص 266.
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 الوثائق الرسمية 2012، تقرير الدورة السابعة والعرشين )7-10 أيار/مايو 2012(.

ب- التقارير السنوية)7(
 تقرير األمني التنفيذي 2000 - 2001 )37 صفحة(.

 التقرير السنوي 2003 )88 صفحة(.
 التقرير السنوي لعام 2011 )81 صفحة(.

 التقرير السنوي لعام 2012، الطريق إىل املستقبل )85 صفحة(.
 التقرير السنوي لعام2013، أربعون عاًما يف املنطقة العربية )63 صفحة(.

 ملخص باللغتني العربية واإلنجليزية للتقرير السنوي »اإلسكوا يف الذكرى األربعني« 
بعنوان »من أجل عامل عريب يسوده الرخاء والعدل« )53 صفحة من القطع الوسط(.

ج - تقارير دورية )مسوح(
 2005  -  2004 اإلسكوا  منطقة  يف  واالجتامعية  االقتصادية  للتطورات  مسح 

)باللغتني العربية واإلنجليزية( )114 صفحة(.
 2006  -  2005 اإلسكوا  منطقة  يف  واالجتامعية  االقتصادية  للتطورات  مسح 

)باللغتني العربية واإلنجليزية( )162 صفحة(.
 2007  -  2006 اإلسكوا  منطقة  يف  واالجتامعية  االقتصادية  للتطورات  مسح 

)باللغتني العربية واإلنجليزية( )151 صفحة(.

د - تقارير هنائية 
صدرت حتت اسم »مكتب األمم املتحدة االقتصادي واالجتامعي ESOB بريوت.

يونيو  )حزيران/  الصناعي  القطاع  ختطيط  لبحث  اخلرباء  ملؤمتر  النهائي  التقرير 
1969( واألصل إنكليزي.

هـ - تقارير متخصصة
التكامل العريب سبياًل لنهضة إنسانية 2014 )320 صفحة(

أوراق وأعامل مؤمترات
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إرشادات ملراعاة نوع اجلنس باللغتني العربية واإلنجليزية
قرارات صادرة عن اجلمعية العامة بشأن إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية 

ولغات العمل.
و - خمتلف

 صالحيات اللجنة اإلقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا ونظامها الداخيل )نيويورك 
)1998

مالحق الدراسة مرفقة بآخر الكتاب
مالحظة: ترفق املالحق املوجودة يف امللف املرفق يف آخر الدراسة وعددها 19 مرفقا 

عبارة عن صور ألغلفة التقارير ويراعى الرتتيب.
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اللغة العربية يف املواقع الإلكرتونية الر�صمية للمنظمات الدولية
درا�صة و�صفية ا�صتقرائية

نارص الغايل ونرسين بدور

1- مقدمة:
يبلغ عدد مستخدمي »اإلنرتنت« يف العامل العريب أكثر من 90 مليونًا من أصل 400 
مليون! .. ورغم ذلك ال تبلغ نسبة مسامهتها يف »اإلنرتنت« سوى نحو 3% من املحتوى 

العاملي!
األعوام  يف  ُكربى  انتفاضة  وشهدت  ما  نوعًا  ارتفعت  قد  النسبة  هذه  كانت  وإن   
نفس  واملنذرة يف  باملبرشة  ُيمكن وصفها  املتداولة،  التي  األرقام  فإن  األربعة األخرية، 
الوقت .. مبرشة ألهنا تشري إىل أن الشباب العريب راغب إىل أقىص حد يف احلصول عىل 
املعلومات واملعرفة بلغته العربية األم .. ومنذرة ألهنا تعكس رضورة أن يكون معدل 
التحسني واالنتشار يف املحتوى العريب بشكل رسيع، حتى يلبي حاجات اإلقبال اهلائل 

عليه من كل الناطقني باللغة العربية من املحيط إىل اخلليج.
يعد املحتوى العريب عىل شبكة اإلنرتنت ضئياًل، إذا ما قورن بنفس صفحات املواقع 
املتوافرة عىل شبكة الويب املكتوبة باللغة اإلنجليزية ،وهذا ما يعيق نفاذ غري الناطقني 
باإلنجليزية إليها، ولذلك ال بد من العمل عىل زيادة املحتوى العريب الرقمي عىل شبكة 

اإلنرتنت. 
الكرتوين ألي  الفرنسية يف أي موقع  أو  باللغات األخرى كاإلنجليزية  البحث  إن 
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منظمة دولية سيسفر عن معلومات هائلة، أما باللغة العربية سيكون حمدود جدًا إذ غالبا 
ما جيد الباحث نفسه أمام عناوين رئيسية أو عدة سطور ال تلبي األهداف املقصودة دائاًم، 
أو ربام تتعرض إىل موضوعات أساسية بشكل جممل، وال تتطرق أبدًا إىل الفرعيات أو 
التفاصيل املحددة التي يسعى وراءها الباحث أو املهتم. وهو أمر يعكس بوضوح أمهية 
للقارئ  وإتاحته  وحتديثه  وتغذيته  تعزيزه  وأمهية  اإلنرتنت  العريب عىل شبكة  املحتوى 
العريب. وانطالقا من هذه احلاجة تأيت هذه الدراسة الستكشاف الواقع يف رشحية بعينها، 
هي من األمهية بمكان حيث هتدف إىل استكشاف واقع اللغة العربية يف املواقع الرسمية 
اإللكرتونية للمنظامت الدولية من خالل منهج وصفي ينزع إىل التحليل الكيفي الذي 
األوىل  اللبنات  وضع  إىل  هيدف  كام  العامة.  والظواهر  السامت  مالحظة  عىل  يعتمد 
اللغة  واقع  والتفسري  والتحليل  والوصف  باالستقراء  يتقىص  مستقبيل  بحث  ملرشوع 

العربية يف املواقع اإلليكرتونية الرسمية التابعة للمنظامت الدولية. 

2- املحتوى العريب عىل الشبكة 
أصبحت الشبكة املعلوماتية تشكل موسوعة ثقافية وتعليمية جلميع املجاالت وبعدد 
كبري من اللغات العاملية وأصبحت وعاء لنرش الكتب وذلك من خالل املكتبات الرقمية 
كام أصبحت تستخدم وسيلة إعالمية للتعريف بالشعوب والدول، حّتى أصبحت هذه 
الشبكة تشكل الطريقة األسهل واألرسع للوصول إىل املعلومة، إال أنه يالحظ ضعف 
املحتوى العريب عليها، كام تشري إىل ذلك اإلحصاءات بوضوح )نسبة املحتوى العريب 
العامل  يف  الدول  من  العديد  حرصت  ولقد   .) العاملي  املحتوى  من   %0.3 تتجاوز  ال 
عىل وضع اسرتاتيجيات وتنفيذ مشاريع للمحتوى الرقمي وذلك هبدف أن يكون هلا 
حضور عىل الشبكة العاملية اخليار األول جليل الشباب يف البحث عن املعلومة وطلب 
هذا  يكون  أن  عىل  الدول  هذه  وعملت  األخرى  الثقافات  عىل  والتعرف  اخلدمات 
احلضور متميزا ومربزا لثقافتها وإمكانياهتا لقناعتها بأمهية املحتوى الرقمي يف احلفاظ 
العاملي قد  إذ االقتصاد  الفرص االقتصادية واالستثامرية  الثقافية ويف فتح  عىل هويتها 

صار بدوره اقتصاد معلومات ومعرفة.
الشبكة يف ظل غياب إسرتاتيجية  العريب عىل  املحتوى  الواقع ضعف   وإذ يعكس 
عدم  عنه  ينتج  مما  الشبكة  عىل  العربية  استخدام  يف  البحث  جهود  وضعف  به  خاصة 
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استفادة معظم الناطقني بالعربية االستفادة املثىل من اإلنرتنت جاءت مبادرة امللك عبد 
اهلل للمحتوى العريب حماولة نوعية جلرس الفجوة الرقمية وزيادة املحتوى العريب الرقمي 
ناحية واحلفاظ عىل  املعريف من  التنمية والتحول إىل املجتمع  إنتاجًا واستخدامًا لدعم 

اهلوية العربية واإلسالمية من ناحية أخرى.

2-1 مبادرة امللك عبد اهلل للمحتوى العريب
معريف،  جمتمع  إىل  والتحول  التنمية  لدعم  الرقمي  املحتوى  بتسخري  املبادرة  هتتم   
اإللكرتونية.  والفرص  املعلومات  عىل  املجتمع  رشائح  مجيع  حصول  ضامن  وكذلك 
وهي باملثل هتتم باحلفاظ عىل اهلوية العربية اإلسالمية للمجتمع وتعزيز املخزون الثقايف 
خلدمة  ثري  عريب  إلكرتوين  حمتوى  إنتاج  من  التمكني  وحتاول  الرقمي.  واحلضاري 

املجتمعات العربية واإلسالمية)1(.
وقد بدأت هذه املبادرة العمل عىل إنجاز املقوم اآليل للمقاالت العربية نظرا للحاجة 
يف العامل العريب لبناء مثل هذه األنظمة لتقييم املقاالت العربية، فقد بدأ هذا املرشوع نقطة 
انطالق هتدف لتحقيق هذا اهلدف. وتربز العديد من اخلوارزميات املستخدمة يف بناء 
هذه األنظمة، منها ما يقوم باملعاجلة اللغوية املعقدة، والبعض اآلخر هيتم بالكلامت مع 
بعض املعاجلة اللغوية البسيطة. وقد ُاستكملت مجيع مكونات النظام بام يف ذلك تطوير 
والثراء  والصياغة،  والرتابط،  والفكرة،  الرتكيز،  التالية:  املعايري  حلساب  خوارزميات 
الدرجة  النظام  وحيسب  الرتقيم.  وعالمات  اإلمالء،  ودقة  واالستشهاد،  اللغوي، 
املستحقة لكل معيار ثم يضع الدرجة الكلية للمقالة حسب الوزن املحدد مسبقا لكل 
معيار. كام طورت أدوات يف النظام للتعرف اآليل عىل النص العريب وحاالت انتحال 

التأليف.
موسوعة  إن  حيث  العربية،  ويكبيديا  موسوعة  إثراء  مرشوع  املبادرة  مشاريع  من 
ويكيبيديا احلرة أكثر املوسوعات اإللكرتونية استخدامًا يف يومنا احلايل، ويأيت ترتيبها 
يف املرتبة السادسة عىل مستوى العامل يف قائمة أكثر املواقع شعبية. هذا وحتتوي النسخة 

اململكة  جهود  كتاب  العربية.يف  باللغة  لالرتقاء  الرشيفني  احلرمني  خادم  رؤية  عبداهلل.  الطاير،   -1
العربية السعودية يف خدمة اللغة العربية. مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل.2013م، ص 88
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اإلنجليزية من موسوعة ويكيبيديا حاليًا عىل 2906725 مقاالً ولدهيا 9834174 
مستخدمًا مسجاًل، أما النسخة العربية فتضم 116099 مقاالً و202940 مستخدمًا 
حيث  من  والعرشين  السابع  الرتتيب  ويكيبيديا  من  العربية  النسخة  حتتل  مسجاًل. 
احلجم مقارنة باللغات األخرى، وهو رقم ضئيل نسبيًا إذا ما أخذ عدد الناطقني باللغة 
العربية يف العامل بعني االعتبار )والذي يقدر بحوايل 300 مليون من الناطقني بالعربية 
موقع  أن  أي  ثانية(.  لغة  العربية  متحدثي  من  مليونًا  إىل 250  باإلضافة  األم،  لغتهم 
اللغة العربية يف املرتبة السابعة والعرشين يف ويكيبيديا ال يتالءم مع مدى انتشارها يف 

العامل.
يف هذا السياق عقدت مبادرة امللك عبد اهلل للمحتوى العريب العزم عىل إثراء القسم 
الذي حتتويه يف خطوة  املتميز  العلمي  املحتوى  العريب من موسوعة ويكيبيديا وترمجة 
تعترب فائقة األمهية لدعم املحتوى الرقمي العريب وموارد العلم واملعرفة املتاحة للقارئ 
اللغة  إىل  ويكيبيديا  موسوعة  من  مقال   2000 ترمجة  إىل  املرشوع  هذا  .هيدف  العريب 
العربية تتمحور مواضيعها حول التقنيات احليوية )البيولوجية( وفائقة الصغر )النانو(، 

باإلضافة إىل مواضيع الصحة العامة.
العربية  املدونة  تشكل  حيث  العربية،  املدونة  مرشوع  أيضا،  مشاريعها  ومن 
بالعربية  كتبت  مؤلفات  عىل  حتتوي  لكوهنا  وذلك  العريب،  املحتوى  يف  زاوية  حجر 
للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  وتسعى  التخصصات.  خمتلف  ويف  التاريخ  عرب 
العربية،  املؤلفات  نصوص  من  ممكن  كم  أكرب  مجع  إىل  املبادرة  تلك  حاضنة  والتقنية 
الكتابة  بدأ  منذ  الزمنية  احلقبة  تغطي  التي  الكلامت  باليني  إىل  الوصول  هبدف 
كالدين  التخصصات  مجيع  ويف  احلديث  العرص  إىل  اجلاهيل  العرص  يف  العربية  باللغة 
ودالالهتا،  وتركيبها  كلمة  كل  وظيفة  وحتديد  وغريها.  واهلندسة  والطب  واألدب 
واملصدر. واملؤلف  التأليف  وعرص  التخصص  حيث  من  املحتوى   وتبويب 
بناء  فإهنا ستساهم يف  املدونة،  الواردة يف  املعلومات  املبارشة من  إىل االستفادة  إضافة 
املعاجم يف خمتلف التخصصات وتوظيفها يف تطبيقات برجمية خمتلفة منها الرتمجة اآللية 

والتحليل اآليل للنصوص العربية وحمركات البحث العربية.
Nature حيث قامت مدينة امللك عبد  املبادرة أيضا ترمجة جملة نيترش  من مشاريع 
رشكة  وهي  »نيترش«  ملجلة  املالكة  الرشكة  مع  اتفاقية  بتوقيع  والتقنية  للعلوم  العزيز 



-221-
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا أو تداوهلا جتاريًا

»ماكملني« تقوم بموجبه الرشكة برتمجة املجلة إىل اللغة العربية وجعل املحتوى العريب 
متاحًا عىل اإلنرتنت باملجان للجميع)1(.

3- التعدد اللغوي يف املنظامت الدولية: 
يلعب التنوع والتعدد اللغوييني دورا مهام يف عملية التواصل يف ظل سيطرة العوملة 
اللغات  تعددية  إن  الدولية.  املنظامت  ونشوء  والسياسية  املجتمعية  التكتالت  وظهور 
وقدرة األفراد عىل التحدث بلغات متعددة، أصبحت مفاهيم سياسية مرتبطة بشكل 
كبري بعملية بناء السياسات احلكومية. ففي االحتاد األورويب عىل سبيل املثال يعترب تعدد 
غناه  بكامل  األورويب  االحتاد  إىل  تنتمي  بكونك  الشعور  بناء  تساعد عىل  أداة  اللغات 

الثقايف وتنوعه وبناء اهلوية واملواطنة األوروبية)2(. 
اللغوية)3(،  للتعددية  بالتوجه  املتحدة  األمم  اللغوية يف  السياسة  يمكن وصف 
يقوم  املتحدة  األمم  اللغوية يف  التعددية  لتنسيق  مركزا  العامة  األمانة  أنشأت  وقد 
انتهجت اجلهات  املتحدة. كام  اللغات يف األمم  لتعددية  بتشجيع تطبيق سياسات 
التعدد  مفهوم  تعميم  سياسة  األخرية  السنوات  يف  الدولية  املنظامت  يف  املسئولة 
باللغات  للناس  املعلومات  إتاحة  يف  العدالة  حتقيق  يتوخى  مفهوم  وهو  اللغوي، 
التي يتكلمون هبا، مما يوجب عىل املنظامت إيالء أمهية بالغة لنرش اللغات الرسمية 
الصحية... أو  العلمية  أو  أو االجتامعية  السياسية  القرارات  اختاذ  ذات األمهية يف 
إلخ. أضف إىل ذلك أن هذه السياسة سامهت إىل حد كبري جدًا يف ترميم النقص 
اإلعالمي والصحفي احلاصل يف تغطية أخبار نشاطات هذه املنظامت يف مجيع أنحاء 

العامل)4(.
وتقوم هذه اخلطة بالعمل عىل نرش املعلومات باللغات الرسمية املختلفة عرب الشبكة 
خالل  من  أو  منظمة  بكل  اخلاصة  الرسمية  املواقع  خالل  من  )اإلنرتنت(  العنكبوتية 

حساباهتا عىل مواقع التواصل االجتامعي مثل الفيس بوك/ تويرت/ يوتيوب...إلخ 

1- http://www.econtent.org.sa/Pages/Default.aspx
2- Maria Luz Suares Castineira Language Power And International Relations P 1103
3- Humphrey Tonkin Language and The United Nations: A Preliminary Review P 10

4- الغايل، نارص. اللغة العربية لغة للعالقات الدولية،2015م، ص 11
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خالل  من  العربية  اللغة  حضور  تعزيز  خيص  فيام  حتققت  التي  املنجزات  ومن 
مواقع اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي نذكر ما ييل: عىل صعيد املحتويات 
املوقع  صفحة  تنرش  املواقع  هذه  بدأت  الرسمية،  املنظامت  هذه  ملواقع  الرئيسية 
الرئيسية باللغة العربية وكذلك مجيع الصفحات الفرعية اهلامة. فيام يتعلق باملكاتب 
الفرعية هلذه املنظامت يف الدول العربية: ُأنشئت مواقع إلكرتونية خاصة هبا. كام يتم 
العمل بشكل متواصل عىل عقد دورات تدريبية خمتصة بإعداد كوادر خمتصة بإنشاء 
التواصل  وسائل  صعيد  عىل  أما  العربية.  باللغة  وحتديثها  وصيانتها  املواقع  هذه 
االجتامعي فقد أصبحت معظم هذه املنظامت حارضة يف تويرت، وفيس بوك باللغة 

العربية.

3-1 التعددية اللغوية يف منظمة الصحة العاملية أنموذجا
ومواردها  ومطبوعاهتا  اإللكرتوين  العاملية  الصحة  منظمة  موقع  من  كل  يسهم 
األخرى يف ضامن وصول املعلومات الصحية إىل األشخاص الذين حيتاجوهنا، باللغات 
املعلومات  والفعالية يف احلصول عىل  يزيد من درجة اإلنصاف  يفهموهنا. وذلك  التي 

الصحية.
بينهم.  التفاهم  وتعزيز  الناس  تقريب  من  اللغات  املتعدد  االتصال  ويمّكن 
العاملية من زيادة فعاليتها يف توجيه املامرسات الصحية  كام يمّكن منظمة الصحة 
العمومية، والتواصل مع اجلامهري عىل الصعيد الدويل، وحتقيق نتائج صحية أفضل 
رضورية  أداة  يمّثل  اللغات  املتعدد  االتصال  فإّن  ثّم  ومن  العامل.  أنحاء  مجيع  يف 
لتحسني الصحة العاملية. وقد ُحّددت لغات منظمة الصحة العاملية الرسمية الست 
- العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية - بموجب قرار 
يف  اللغوية  التعددية  مبدأ  أدرج   1978 عام  يف  العاملية  الصحية  مجعية  عن  صادر 
سياسة املنظمة العامة. ومنذ اعتامد قرار يف هذا الشأن يف عام 1998، تتيح املنظمة 
اللغات  بجميع  اإلنرتنت  عىل  املؤسسية  واملواد  الرئاسية  األجهزة  وثائق  مجيع 

الرسمية الست.
العاملية  الصحة  منظمة  تصدرها  التي  الرئيسية  العلمية  املطبوعات  من  كثري  وتتاح 
والتقرير اخلاص  العاملية،  الصحية  الدويل لألمراض، واإلحصاءات  التصنيف  - مثل 
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بالصحة يف العامل - بست لغات، وغالبًا ما تتاح بلغات عديدة أخرى.
وجيّدد أحدث قرار اعتمدته مجعية الصحة العاملية بشأن التعددية اللغوية يف عام 
خطة  تنفيذ  وجيري  املنظمة،  مستويات  مجيع  عىل  اللغوي  التنّوع  إىل  الدعوة   2008

عمل عىل مدى مخس سنوات )2008-2013( من أجل بلوغ هذا اهلدف)1(.
3-1-1 موقع منظمة الصحة العاملية اإللكرتوين املتعدد اللغات

 2005 الثاين/يناير  كانون  يف  اللغات  املتعدد  العاملية  الصحة  منظمة  موقع  ُأطلق 
بلغات املنظمة الرسمية الست. ويتم اختيار حمتوى املوقع اإللكرتوين وحتريره وتكييفه 

وتصميمه بدقة لتلبية احتياجات خمتلف القراء والفئات اللغوية.
ُيتعّمد  فإّنه  الست،  الرسمية  املنظمة  بلغات  األسايس  املحتوى  كل  ُيتاح  حني  ويف 
نرش املحتوى التقني ببعض اللغات فقط؛ وذلك هبدف ترشيد استخدام املوارد. ويتم 
نرشه  ينبغي  التي  اللغات  أو  واللغة  نرشه  ينبغي  الذي  املحتوى  بشأن  القرارات  اختاذ 
واألزمات.  الطوارئ  حلاالت  واستجابة  اجلمهور،  احتياجات  حتليل  إىل  استنادًا  هبا 
ُوّفرت املنتجات املتعددة اللغات بأشكال عديدة يف منظمة الصحة العاملية: الصفحات 
والوثائق  االتصال  ومواد  البحث  وأدوات  املكتبية  واملوارد  واملطبوعات  اإللكرتونية 
الرسمية. ويمكن للمستخدمني إجياد تلك املنتجات واالطالع عليها بعدد من اللغات 
وباستخدام  اإللكرتوين  املوقع  عىل  املوجودة  البحث  وخانة  التنقل  قوائم  خالل  من 

واجهة املكتبة.
فقد  كبريًا؛  نموًا  اللغات  املتعدد  اإللكرتوين  العاملية  الصحة  منظمة  موقع  ويشهد 
أصبح يمّثل أحد املراجع اإللكرتونية الرئيسية يف جمال الصحة العمومية عىل الصعيد 
العالية  الصحية  املعلومات  عىل   - بلغاهتم   - االطالع  إمكانية  للقراء  ويتيح  العاملي، 

اجلودة.
الوقت  يف  فإهنا  الرسمية،  للغاهتا  األولوية  العاملية  الصحة  منظمة  تعطي  وإذ 
اللغات األخرى يف حياهتم  العديد من  العامل يستخدمون  بأّن سكان  نفسه تعرتف 
اليومية ويف أماكن عملهم. وللوصول إىل عدد أكرب من تلك اجلامهري، تقوم املنظمة 
بمنح كيانات خارجية الرتاخيص الالزمة لرتمجة معلوماهتا الصحية ونرشها بلغات 

أخرى.

1- http://www.who.int/ar
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4- واقع استخدام اللغة العربية يف املواقع اإللكرتونية الرسمية للمنظامت 
الدولية 

تزايد استخدام اللغة العربية يف شبكات املعلومات العاملية. وخصوصًا بعد التطور 
والقارات  احلدود  عرب  املعلومات  إتاحة  تيسري  هبدف  املعلومات  تقنيات  يف  اهلائل 
واحلضارات. وبذلك أصبحت اللغة العربية جنبًا إىل جنب مع اللغات العاملية الكربى 
ولكن  اإللكرتوين،  الشبكي  التواصل  وسائل  عرب  املعلومات  لنقل  وسيلة  بوصفها 

السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي طبيعة ومستوى هذا االستخدام؟
عىل  يتناسبان  ال  العريب  املحتوى  ونوع  كم  أن  يف  تنحرص  تكاد  اجلوهرية  املشكلة 
امُلستخدمني  بني عدد  فهناك فجوة عمالقة  إليه  احلاجة  اهلائلة يف  الزيادة  مع  اإلطالق 
العرب لشبكة اإلنرتنت، وحجم امُلحتوى العريب امُلتواضع واهلزيل – إذا قورن بحجم 

الطلب عليه .

 4-1 منهجية العرض)1( 
وتعنى  الشبكية  املواقع  يف  اللغوي  املحتوى  تتبع  إىل  هتدف  التي  اللغوية  الدراسة 
بتمحيصها ومعرفة خصائصها وسامهتا اللغوية وبالتايل تستطيع تقييمها ينبغي أن هتتم 
بام فيها من سبك وربط مع مالحظة كيفية السبك النحوي بعنارصه املختلفة، كاإلحالة 
واحلذف والعطف، والسبك املعجمي بام فيه من تكرار وترادف ومصاحبات. وكذلك 
معرفة ما يتضمنه حمتوى تلك املواقع من متاسك معنوي من خالل العالقات الداللية 
للقضايا والربط بينها، وتدرج العالقات التداولية بني تلك القضايا من خالل اإلضافة 
والتكرار والرتادف، والتضاد، والتتابع، والتامثل والتفصيل واإلمجال، والبنية اللغوية 
تلك  حمتوى  يف  للمعلومات  التنظيمية  والبنية  البناء،  وقواعد  املواقع  لتلك  الكربى 

املواقع.
ولتحقيق أهداف الدراسة التي نحن بصددها، فإننا سنعمد إىل إلقاء نظرة وصفية 
شاملة نستعرض فيها واقع اللغة العربية يف املواقع اإللكرتونية الرسمية لبعض املنظامت 
الدولية وما خصصته هذه املواقع بنسختها العربية من تغطية صحفية وإعالمية لألخبار 

1- Duda Sabrina. Linguistic Analysis of Websites: A New Method of Analysis Language 
the poor Cousin of Usability. P 50
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والندوات واملؤمترات الصحفية...إلخ. وسننظر يف املحتوى اللغوي لتلك املواقع من 
خالل حماور ثالثة، أوهلا هو اجلانب الرتكيبي ومن خالله سننظر إىل النصوص اللغوية 
كصور عامة بام تتضمنه من عالقات، حيث سننظر إىل الطريقة التي رتبت هبا العالقات، 
ووزعت عىل الصفحات، وعالقاهتا وارتباط بعضها ببعض من خالل ما يمكن تسميته 

التصور املبدع للنصوص اللغوية للمواقع.
من  سننظر  الذي  الثاين  املحور  هو  سيكون  اجلمل  أو  الكلامت  بمعنى  واالهتامم   
حيث  والفهم  باملعنى  يتعلق  داليل  جانب  وهو  اللغوية،  النصوص  حمتوى  إىل  خالله 
تتعامل الداللة مع معنى العالمات بأمل الوصول إىل احلكم هل تفهم العالمة يف حمتوى 
أن  املستخدم يمكن  تأخذ مكانة أساسية، وهل  املواقع بطريقة مؤثرة، وهل هي  تلك 

يفهم املحتوى واملفاهيم بشكل ميرس.
املحور الثالث الذي سننظر من خالله إىل املحتوى اللغوي يف مواقع املنظامت الدولية 
هو املحور التداويل. وتستخدم التداولية هنا ملعرفة املساحة التي يمكن للنص أن يقدمها 
العالمة  بني  العالقة  عىل  للداللة  تستخدم  كام  الفعل،  الختاذ  أمر  كقوة  أو  دفع،  كقوة 
ومستخدمها، فاملستخدم هو الوحيد الذي يقوم بالفعل. إذ إن اللغة ال تكون بعيدا عن 
ارتباطها بالفعل نفسه. حيث إن املحتوى اللغوي يقصد به أن يؤثر يف شخص ما آخر، 

وهيدف لدفعه لفعل ما، فالتواصل دائام هدف بذاته يف املحتوى والصياغة اللغوية.

4-2 وصف عام ملحتوى املواقع موضوع الدراسة
األمم  منظمة  موقع  حيتل   :)1(  UNITED NATIONS املتحدة  األمم   1-2-4
املتحدة http://www.un.org/ar/ املرتبة األوىل من حيث اجلهود املبذولة لنرش كافة 
النشاطات والفعاليات واألخبار عىل الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل االجتامعي 
هو  ما  أن  نالحظ  الرسمي،  اإللكرتوين  ملوقعها  دقيقة  وبمراقبة  يوميًا.  العربية  باللغة 
الصفحات  غالبية  إىل  يتجاوزه  بل  الرئيسية  الصفحة  يتعدى حمتويات  بالعربية  منشور 
اليومية والبيانات الصحفية  الراهنة واألخبار  الفرعية بام يف ذلك صفحات األحداث 
للمنظمة عىل  الشبكي إضافة إىل صفحات رسمية  ووسائط اإلعالم واإلذاعة والبث 
شبكات التواصل االجتامعي: الفيس بوك وتويرت واليوتيوب وحمرك البحث غوغول. 

1- http://www.un.org/ar
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تتأخر  حيث  اإلنجليزية  الصفحات  إىل  حتيلك  الرسمي  املتحدث  أخبار  كانت  وإن 
الرتمجة أحيانا إىل العربية وهي غري مواكبة لألحداث. ومركز أنباء األمم املتحدة موقع 
رسمي إلكرتوين تابع ملنظمة األمم املتحدة هيتم بنقل آخر املستجدات وأحداث الساعة 
من شتى أنحاء العامل ووضعها يف متناول القارئ العريب. ويتميز املوقع بشموليته لكافة 
وإيصال  للحقائق،  ونقله  ووضوحه،  فيه،  البحث  وسهولة  املتحدة،  األمم  نشاطات 

املعنى، ودقته، وحبكه اللغوي ومتاسكه الداليل املوصل للمعنى.
تسعى   :UNESCO  )1( والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة   2-2-4
اليونسكو من خالل موقعها الشبكي http://www.unesco.org/new/ar إىل تعزيز 
النسخة  تطوير  منها  حمددة  مرشوعات  خالل  من  أنشطتها  يف  العربية  اللغة  استخدام 
اليونسكو عىل اإلنرتنت وحيظى موقعها بدعم سخي من برنامج األمري  العربية ملوقع 
سلطان بن عبد العزيز آل سعود لتعزيز استخدام اللغة العربية يف اليونسكو،ونشري هنا 
إىل أن منظمة اليونسكو حتتل املرتبة الثانية بعد منظمة األمم املتحدة من حيث اجلهود 
املبذولة لتفعيل نرش مجيع األخبار الرئيسية والفرعية عىل صفحة موقعها الرئييس عىل 
املنظمة  نشاط  مواكبة  إىل  يسعى  اليونسكو  موقع  أن  ونلحظ  العربية.  باللغة  اإلنرتنت 
وإبرازه باللغة العربية بلغة فصحى معارصة، تتضمن الصفحات الرئيسة والصفحات 
حمتواه  بشمولية  يتميز  الدولية.  املنظامت  يف  املواكبة  الفعالة  املواقع  من  وهو  الفرعية، 
وكثافة موضوعاته وغناه، ويرس التنقل فيه، وجاذبية تصميمه، وأسلوبه اللغوي اجليد، 
وسالمة مصطلحاته، وترابطه الرتكيبي ومتاسك حمتواه مما جعل حمتوى صفحاته أقوى 
تأثريا من غريه من املواقع. ويلفت النظر يف املوقع غناه باحلقائق العلمية التي تقود إىل 

إيصال املعنى بشكل ميرس.
http:// 2(: موقع منظمة الصحة العاملية( OMS 4-2-3 منظمة الصحة العاملية 
www.who.int/ar/ موقع متميز عىل الشبكة العنكبوتية، يستهدف إتاحة وصول سائر 

منشورات املكتب اإلقليمي العلمية والتقنية؛ وزيادة كفاءة إنتاج وتوزيع املعلومات بأقل 
قدر من النفقات؛ وإيصال املعلومات الواردة من منظمة الصحة العاملية ومن املؤسسات 
؛  اإلقليمية  والفهارس  املكتبية  املعطيات  قواعد  والسيَّام  الناس،  إىل  العاملية  العلمية 

1- http://www.unesco.org/new/ar
2- http://www.who.int/ar
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وتعزيز الوعي بمنظمة الصحة العاملية بصفة عامة وباملكتب اإلقليمي للرشق املتوسط 
وأنشطته بصفة خاصة، حيث يقوم املوقع بنرش وقائع االجتامعات العلمية والتقنية التي 
ببلدان  اخلاصة  واملعلومات  اإلحصائية  املعلومات  وتقديم  اإلقليمي،  املكتب  ينظمها 
اإلقليم. وبذلك أصبح املوقع قبلة يتوجه إليها العاملون الصحيون ومتخذو القرارات 
وأرباب املهن الصحية من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضات، إىل جانب العاملني 
يف وسائل اإلعالم اجلامهريية وعامة الناس يف أوسع نطاق ممكن. وهو موقع يعرض بلغة 
املنظمة، وبراجمها ومشاريعها،  عربية مبسطة املواضيع الصحية، وبيانات وإحصاءات 
ويمكن البحث يف املوقع والدخول إىل الصفحات الداخلية بيرس وسهولة. كام أنه موقع 
متميز من بني مواقع املنظامت الدولية يتميز بشمولية حمتواه وكثافة موضوعاته وغناه، 
ويرس التنقل فيه، وجاذبية تصميمه، وتأثري صفحاته التي تتميز بأسلوب لغوي جيد ال 
تعوزه الدقة والرتابط الرتكيبي كام ال ينقصه التامسك الداليل يف حمتواه. يلفت النظر يف 

املوقع غناه باحلقائق العلمية التي تقود إىل إيصال املعنى بشكل ميرس. 
4-2-4 اللجنة الدولية للصليب األمحر ICRC )1(: أنشئت عام 1863 وهي تعمل 
عىل الصعيد العاملي عىل تقديم املساعدة اإلنسانية لألشخاص املترضرين من النزاعات 
منظمة  احلرب. وبوصفها  احلامية لضحايا  توفر  التي  القوانني  وتعزيز  املسلح  والعنف 
مستقلة وحمايدة، فإن التفويض املمنوح للجنة الدولية ينبع أساسا من اتفاقيات جنيف 
https://www.icrc.org/ara/who- لعام 1949م. ويتضمن املوقع واجهة عربية 
we-are/index.jsp تتضمن أنشطة اللجنة ومناطق عملها واحلرب والقانون ومركز 

من  وهو  فيه.  البحث  وبإمكانية  وحداثتها  معلوماته  بوفرة  املوقع  ويتميز  املعلومات 
مواقع املنظامت الدولية الذي يعكس لغة عربية جيدة تتميز بمحتوى جيد حمكم الرتابط 
يف لغته وأسلوبه وتراكيبه اللغوية ومتاسكه وانسجامه. مما جعله يعرض احلقائق بشكل 

واضح ويقود إىل املعنى بشكل مفهوم وبسبك حمكوم.
املحفل  هي  )ويبو(   )2(  WIOP الفكرية:  احلقوق  حلامية  العاملية  املنظمة   5-2-4  
الدويل للخدمات والسياسة العامة واملعلومات والتعاون يف جمال امللكية الفكرية. يقدم 
 /http://www.wipo.int/portal/ar الفكرية  امللكية  حلامية  العاملية  املنظمة  موقع 

1- https://www.icrc.org/ara/who-we-are/index.jsp
2- http://www.wipo.int/portal/ar
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املواقع  من  وهو  واإلنجليزية.  العربية  مها  فقط  اثنتني  بلغتني  الالزمة  املعلومات  مجيع 
التي حققت تغطية عربية جيدة، ويتميز بمحتوى جيد حمكم الرتابط يف لغته وأسلوبه 
وتراكيبه اللغوية ومتاسكه وانسجامه. مما جعله يعرض احلقائق بشكل واضح ويقود إىل 

املعنى بشكل مفهوم وبسبك حمكوم.
http://www. FAO )1(: موقع  4-2-6 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
fao.org/home/ar/ يتميز بوفرة املعلومات والتقارير الغذائية والزراعية واالقتصاد 

الغذائي...إلخ .ولكن الصفحة الفرعية اخلاصة بنقل األخبار والتقارير الصحفية هي 
صفحة فقرية نسبية إذ غالبًا ما تقترص عىل عناوين أو رؤوس أقالم، أما الصفحة املتعلقة 
بنقل األحداث اإلعالمية فهي ما زالت حتى اللحظة باللغة اإلنجليزية فيام عدا عنواهنا. 
للحقائق،  للمعنى، وذكر  إيصال  اللغوية األساسية من  العنارص  فيه  تتوفر  لكنه موقع 

والدقة التي تقود إىل يرس الفهم، والرتابط واحلبك، والتامسك اجليد.
http://www.itu.int/ar/ موقع  له   :)2( لالتصاالت  الدويل  االحتاد   7-2-4
االتصاالت  وقطاع  العامة  األمانة  مثل  قطاعات  عدة  يتضمن   Pages/default.aspx

االحتاد  وتليكوم  االتصاالت،  تنمية  وقطاع  واالتصاالت،  التقييس  وقطاع  الراديوية، 
الدويل لالتصاالت. إن حضور اللغة العربية يف املوقع الرئييس هلذا االحتاد هو حضور 
ضعيف جدًا إذ يقترص عىل العناوين الرئيسية للصفحات الفرعية وموجز إخباري عن 

أهم نشاطات االحتاد وبعض املعلومات العامة.
4-2-8 منظمة العمل الدولية )3(: وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة، وموقعها 
املركز  هيتم  حيث   http://www.ilo.org/beirut/langar/index.htm العريب 
بنقل  األنرتنت  شبكة  عىل  الرسمية  الدولية  العمل  منظمة  بصفحة  اخلاص  اإلعالمي 
واخلطب  الدولية  املؤمترات  لكافة  تغطية  يقدم  أنه  كام  ونشاطاهتا  املنظمة  أخبار  كافة 
بنرش  فتهتم  املتعددة  الوسائط  عنوان  محلت  التي  الفرعية  الصفحة  .أما  والترصحيات 
فيديوهات باللغة العربية ختّص فعاليات عامل العامل ومشاكلهم...إلخ، وهو من املواقع 

اجليدة.

1- http://www.fao.org/home/ar/ 
2- http://www.itu.int/ar/Pages/default.aspx
3- http://www.ilo.org/beirut/langar/index.htm
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4-2-9 صندوق النقد الدويل FMI )1(:يقدم املوقع الرسمي لصندوق النقد الدويل 
نسخة باللغة العربية www.imf.org/external/arabic عبارة عن جمموعة من التقارير 
وموجزًا صحفيًا يلخص أخبار السياسة املالية العاملية واإلقليمية. وحيرص بشكل يومي 
أخبار  ونرشة  الصندوق،  بأخبار  املتعلقة  العربية  باللغة  الفرعية  صفحاته  حتديث  عىل 
الصندوق، والبيانات الصحفية، وخطابات الصندوق، والبيانات، والبيانات اخلتامية 
عىل  ومتميز  واضح  إعالمي  نشاط  كله  هذا  ويتبع  وقائع،  وصحيفة  الصندوق،  لبعثة 
إلخ  بيانات...  إحصاءات-  صور-فيديوهات-  تويرت:  االجتامعي  التواصل  موقع 
باللغة  جيد  بعرض  املوقع  ويتميز  العربية.  باللغة  فيه  البحث  بإمكانية  املوقع  ويتميز 
العربية لكافة موضوعاته وقضاياه بلغة عربية سهلة ميرسة ومفهومة وترابط ومتاسك 

جيد.
www. اليونيسف  موقع  يعد   :)2(  UNICEF للطفولة  املتحدة  األمم   10-2-4
بالعربية  بوابة  اعتمدت  التي  الدولية  املنظامت  مواقع  أحد   unicef.org/arabic

املنظمة  العربية عن تلك  باللغة  العربية يتضمن تعريفا  باللغة  تنقل أخبارها وأنشطتها 
ويعرض تعريفا هبا وينقل أخبارها وأنشطتها ومواقعها ، لكنه يعاين من مشكلة النقص 
يف التغطية اإلعالمية املرئية واملسموعة والصحفية باللغة العربية لكنه يتضمن صفحة 
إرشادية ناشطة عىل الفيس بوك موجهة إىل الناطقني بالعربية. وينقص هذا املوقع وفرة 
مستنداته العربية وغنى حمتواه العريب، كام ينقصه احلبك الرتكيبي، والتامسك الداليل يف 

حمتواه الذي يغلب عليه اجلانب التوعوي غري املبارش
4-2-11 برنامج األغذية العاملي WFP )3(: هو أحد برامج املنظامت التابعة لألمم 
املتحدة، ويعتمد هذا الربنامج اللغة العربية واحدة من اللغات الرئيسية التسع املعتمدة 
حيث   .http://ar.wfp.org/overview العنكبوتية  الشبكة  عىل  الرسمي  موقعه  يف 
من  جمموعة  نرش  إىل  إضافة  سليمة  عربية  بلغة  والتقارير  الوثائق  كافة  نرش  عىل  عمل 
الفيديوهات املرتمجة إىل العربية. وهو موقع سهل يتيرس استعراض صفحاته، وإن كان 
حمتواه ليس فيه من الغنى الشء الكثري إال أنه ينرش حمتوياته بلغة عربية ميرسة ينقصها 

1- www.imf.org/external/arabic
2- www.unicef.org/arabic
3- http://ar.wfp.org/overview
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التحديث املواكب ألنشطة الربنامج. وإن مل تنقصه الدقة وال التامسك وال جودة احلبك 
اللغوي، مما جعل الفهم متيرسا ملحتواه.

تفعيل  مع  متواصل  بشكل  تنرش  فهي  الصحفية  والبيانات  باملقاالت  يتعلق  وفيام 
خدمة RSS باللغة العربية للحصول عىل آخر األخبار واملستجدات اخلاصة بعمليات 

برنامج األغذية العاملي وأنشطته.
FIFA )1(: يعترب موقع الفيفا التعريفي باللغة  4-2-12 االحتاد الدويل لكرة القدم 
حيث  للمنظامت،  اجلديدة  املواقع  أحد   /http://ar.fifa.com الشبكة   عىل  العربية 
اللغات  جانب  إىل  رسمية  لغة  العربية  اللغة  الفيفا  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  اعتمد 
له  التابع  الرسمي  اإللكرتوين  املوقع  آذار 2014. ومازال  لديه سابقُا يف 21  املعتمدة 
باللغة العربية يعاين من بعض الصعوبات وخصوصًا يف آلية حتديث األخبار إذ نالحظ 
أن األخبار املنشورة يف بعض الصفحات الفرعية ال حتدث يوميا وهو أمر طبيعي نظرًا 
ينقصها  املوضوعات  لكافة  جيدة  بشمولية  املوقع  ويتميز  املوقع.  هذا  انطالقة  حلداثة 
بعض  إىل  حيتاج  يزال  فال  اللغوي  العرض  أسلوب  أما  واجلاذبية.  والتنسيق  العمق 
االهتامم وخاصة يف صياغته، فكثري من موضوعاته حتتاج إىل االهتامم بصياغة اجلمل 
اللغوية، ومراعاة بناء الفقرات، واالهتامم بعالمات الرتقيم، كام أن حمتوى املوقع حيتاج 

إىل متاسك موضوعاته وترابطها.
الرئييس  املوقع  يغطي   :)2(  INTERPOL الدولية  اجلنائية  الرشطة   13-2-4
 /http://www.interpol.int/ar اإلنرتبول  الدولية  اجلنائية  للرشطة  اإللكرتوين 
كافة األخبار واملستجدات اخلاصة هبذه املؤسسة بلغات أربع هي الفرنسية واإلنجليزية 
والصفحات  الرئيسة،  الصفحة  يف  العربية  اللغة  حضور  ولكن  واإلسبانية.  والعربية 

الفرعية هلذا املوقع هو حضور خجول يكاد يقترص يف أحيان كثرية عىل العناوين فقط.
4-2-14 منظمة العفو الدولية AMNRSTY )3(: حتظى اللغة العربية يف بوابة 
منظمة العفو الدولية http://www.amnesty.org/ar بمكانة خاصة- إن صح 
واإلسبانية،  اإلنجليزية  مع  رسمية  لغة  فهي  الدولية  العفو  منظمة  لدى  التعبري- 

1- http://ar.fifa.com
2- http://www.interpol.int/ar
3- http://www.amnesty.org/ar
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األملانية  مثل  الرئيسية  العاملية  اللغات  بعض  األمهية  حيث  من  تفوق  بذلك  وهي 
والصينية. ولالطالع عىل آخر األخبار واملناشدات ومستجدات احلمالت خصص 
العاملية  باحلقوق  معنية  جملة  وهي  اإلخبارية  النرشة  بعنوان:  فرعية  صفحة  املوقع 
اإلخبارية  بالنرشة  االشرتاك  خدمة  ملتصفحيها  وفرت  وكذلك  اإلنسان  حلقوق 
جيد  بشكل  ظهر  املوقع  عىل  العربية  اللغة  حضور   .RSS وخدمة  اإللكرتونية. 
والسهولة  واليرس  الوضوح  ينقصه  لكنه ظهور ال  الكايف،  املحتوى  توفر  مع عدم 

والرتابط والتامسك.
4-2-15 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية: WMO )1( يقدم موقع املنظمة بنسخته 
وعن  عنها  عامة  معلومات   www.wmo.int/pages/index_ar.html العربية: 
أحوال الطقس املتوقعة إضافة إىل تغطية متيل إىل االختصار ألهم املستجدات واألخبار. 
غري أن حمتوى معظم الصفحات الفرعية جاء باللغة اإلنجليزية ومل يكن للغة العربية فيه 
الربامج./  املنظمة /  املركز اإلعالمي/ نرشة  العنوان مثل: صفحة  من نصيب سوى 

التقارير...إلخ

4-3 التحليل
باستعراض املحتوى العريب ملواقع املنظامت الدولية املذكورة أعاله، ومن خالل عدة 
تساؤالت تغطي اجلوانب اللغوية التي حددنا سابقا وهي اجلانب الرتكيبي، وحتديدا، 
هل كمية النصوص واملوضوعات كافية؟ وهل وضعت النصوص بوضوح؟ أي هل 
يمكن للمستخدم أن يلخص برسعة املعلومات املوجودة يف كل كتلة يف املوقع؟ وهل 

اجلمل فيه موجزة وواضحة، أم أهنا مجل طويلة وفيها تفصيل.
وكذلك املتعلقة باجلانب الداليل سواء تلك املتعلقة بالتأثري املعريف، أي هل الكلامت 
املتعلقة  الكلامت متسقة ومالئمة؟ وتلك  أو هل هي خمربة؟ وهل  مفهومة وإعالمية، 
بالتأثري الشعوري، هل األسلوب التي كتبت به النصوص العربية سهل ويدعو للقراءة؟ 

وهل القارئ يمكن أن يتناوله دائام بنفس الطريقة؟
النصوص،  لتلك  التداويل حول االستخدام  باجلانب  املتعلق  التساؤل  ومن خالل 
نقلت  الفعل  قضية  وهل  للفعل؟  اآلخر  تدعو  املحتوى  هبا  كتب  التي  اللغة  هل  أي 

1- www.wmo.int/pages/index_ar.html
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عرب ذلك؟ وأيضا هل املستخدم يعرف اخلطوة التي ينبغي عليه أن يأخذها وكيف يتم 
ذلك)1(؟

الظواهر وخصائصها  باملالحظة واالستقراء وتتبع مالمح تلك  إنه  القول  نستطيع 
يتسم  املواقع  تلك  حمتوى  أن  نجد  أعاله  استعرضناها  التي  املواقع  حمتوى  يف  وسامهتا 
بالفائدة من حيث املعلومات واحلقائق املتضمنة يف النصوص، وإن كان بعضها يتسم 
املواقع  تتفاوت  حيث  الداخلية،  الصفحات  يف  وخاصة  وفقرها،  املعلومات  بقلة 
يدعو  حيث  ذلك  عكس  اآلخر  والبعض  بحيويته  يتسم  .فبعضها  للقراء  جاذبيتها  يف 
للملل. واختلفت أيضا نصوصها من حيث املبارشة وعدمها، فبعضها أسلوبه مبارش 
يطرح املوضوعات بشكل مبارش وبعضها أقل من ذلك. وبعضها أقل رسمية من بعضها 
اآلخر فبعض املواقع يعكس يف حمتواه أسلوبا رسميا، والبعض منها دون ذلك. كام أهنا 
اختلفت من حيث اجلاذبية فبعض األساليب اللغوية املوجودة يف بعض املواقع كانت 
أكثر تشجيعا عىل قراءهتا من بعضها اآلخر وهذا يقود بطبعه إىل أن تكون مفهومة أكثر 
بموثوقيتها  بالثقة حيث أوحت  النصوص عكست جدارهتا  أن بعض  من غريها. كام 

عكس مواقع أخرى.
وقد  لصياغتها  واضح  اجتاه  وجود  بعدم  وأسلوبه  أيضا  النصوص  حمتوى  أشار 
اللغوية  األساليب  وكانت  اإلرشاد.  عىل  اجليدة  قدرهتا  إىل  املواقع  بعض  أشارت 
بينام كان عكس ذلك يف بعض  للنفس وحمببة  قريبة  املواقع  لبعض  اللغوي  للمحتوى 

املواقع التي يمكن أن توحي للقارئ بعدم الرغبة فيها.
.فكان  املواقع  هذه  وأسلوب  حمتوى  يف  والسبك  كاحلبك  ظواهر  انعكست  وقد 
بعضها متمّيزا بحبكه اجليد وترابطه ومتاسكه سواء أكان ذلك عىل املستوى املعجمي 
أو السبك النحوي ؛ فعىل مستوى األول متيزت أساليب بعض املواقع بسبك معجمي 
جيد ظهر يف اإلقالل من تكرار املفردات واستخدام املرتادفات بدال من ذلك، وكانت 
العالقات اجلزئية والكلية بني املفردات النحوية فاستبدل التكرار باإلحاالت الضامئرية 
والعطف واستخدم احلذف أحيانا مما أبرز أساليب مقبولة وجيدة وأنتج حمتوى دقيقا 
مفهوما ذا معنى يمكن االعتامد عليه. وساهم يف ذلك متاسك معنوي لنصوص بعض 

1- Duda Sabrina. Linguistic Analysis of Websites: A New Method of Analysis Language 
the poor Cousin of Usability. P 50
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املواقع ظهر يف العالقات الداللية بني القضايا التي طرحت والتي عاجلتها تلك املواقع. 
كام ساهم فيها أيضا التدرج يف العالقات الداللية والرتابط بينها، فعندما تذكر األسباب 
كانت ترد النتائج ويكون فيه تتابع لذكر احلقائق ومتاثل بينها، وتتضح مناطق التفصيل 

ومواضع اإلمجال. 
العربية الفصحى، ولكن هذا االعتامد ال  اللغة  تعتمد مواقع املنظامت الدولية عىل 
ينفي وجود بعض األخطاء النحوية واإلمالئية والتي تدفع باملرء أحيانا إىل الشعور بأهنا 

لغة دون قواعد أو ضوابط لغوية أو إمالئية .
ترمجة  ملشكلة  املتعددة  األوجه  املواقع  هذه  استعراض  من  وبوضوح  ظهر  كام 
وتتمثل  العربية.  اللغة  إىل  املعلومات  تكنولوجيا  بحقل  العالقة  ذات  املصطلحات 
عدم  أو  يوميًا،  تطورًا  يشهد  حقل  يف  الرديفة  العربية  املصطلحات  غياب  يف  املشكلة 
التكنولوجية  املصطلحات  ر  حتجُّ أو  املتاحة،  العربية  املصطلحات  استخدام  يف  الثبات 
املرتمجة يف القواميس، باإلضافة إىل جهود التعريب املتعثرة. مما يتيح املجال واسعًا أمام 

استخدام الرسم اللفظي )النسخ احلريف( للمصطلحات اإلنجليزية إىل حد كبري.
يمكن تاليف هذه املشكلة بالتعاون مع هذه املنظامت عن طريق مدها باملرتمجني أو 
املدققني املختصني مع العمل عىل ضبط هذه املصطلحات وتوحيدها وتأليف معاجم 
ختصصية جديدة تراعي متغريات العرص وتطوره وخترج عن الطبيعة املتجمدة املعهودة 

يف املعاجم القديمة.
4-3-1 اجلانب الرتكيبي يف حمتوى املواقع )التصور املبدع للنصوص(

نستطيع القول من خالل توصيفنا السابق للمواقع واستعراض حمتواها ومن خالل 
النظر إىل النصوص كصور عامة، إن املحتوى اللغوي يف النصوص واملوضوعات غري 
ومنظمة  واليونسكو،  املتحدة،  األمم  مواقع  ذلك  من  يستثنى  املواقع،  تلك  يف  كاف 
املواقع  بقية  أما  ما،  حد  إىل  غنية  ونصوصا  جيدا  حمتوى  وفرت  التي  العاملية  الصحة 
قضية  هو  اجلانب  هلذا  اآلخر  املظهر  بينها.  فيام  تفاوت  عىل  بنّي  نقص  من  تعاين  فهي 
وضوح النصوص حيث تتفاوت يف ذلك املواقع أيضا، فبعضها كمواقع األمم املتحدة، 
الدولية  واللجنة  والزراعة،  األغذية  ومنظمة  العاملية،  الصحة  ومنظمة  واليونسكو، 
للصليب األمحر، واملنظمة العاملية حلقوق الفكرية متيزت صفحاهتا بوضوح نصوصها 
وبروزها وسالسة عرضها، أما بقية املواقع فوضوحها أقل، مما أثر عىل سالسة البحث 
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فيها. فموقع الفيفا عىل سبيل املثال يتميز بشمولية جيدة للموضوعات ولكن وضوحها 
ضعيف جدا. 

بنائها فإهنا باملجمل مقبولة، لكنها حتتاج إىل  فيام يتعلق باجلمل والفقرات وطريقة 
اهتامم أكثر، وعناية باختصار اجلمل، وبناء الفقرات اللغوية من حيث بدايتها وهنايتها 

بالطريقة الصحيحة.
4-3-2 اجلانب الداليل )املعنى والفهم()1(

اختلف بروز العالمة اللغوية يف تلك املواقع، وبالتايل ختتلف طريقة تأثريها، ففي 
مواقع األمم املتحدة، واليونسكو، والصحة العاملية، واللجنة الدولية للصليب األمحر 
كانت الطريقة التي حرضت هبا العالمة اللغوية أكثر مبارشة، وتأثريا من مواقع مثل 
منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل، وصندوق النقد الدويل، والرشطة اجلنائية، 
الكلامت  جاءت  حيث  اجلوية  لألرصاد  العاملية  واملنظمة  الدولية،  العفو  ومنظمة 
منها يف  وفهام  أكثر وضوحا  وبالتايل  إخبارا  أكثر  إعالمي، وكانت  بشكل  والعبارات 
تلك املواقع، وكانت الكلامت أكثر اتساقا ومالءمة. وهذا التأثري املعريف قاد بدوره إىل 
سهولة،  أكثر  كونه  للقراءة  دعوة  أكثر  املحتوى  أسلوب  جاء  حيث  الشعوري  التأثري 
مما أدى إىل أن املحتوى يف تلك املواقع كان أكثر نقال للرسالة التي يراد إيصاهلا، منها 
إىل  قاد  الصفحات  روابط  والعبارات يف  الكلامت  بني  فاالتساق  األخرى.  املواقع  يف 
انسجام أكثر من خالل االستدالالت املرتابطة، وتعالق الوقائع وترتيبها، الذي جاء 
اللغوية يف  العالمة  إياه  الذي منحت  املوقع اجليد  املواقع األخرى.  أكثر حبكا منه يف 
تلك املواقع أدى إىل تيسري فهم املحتوى املعروض، واملفاهيم التي حرضت يف تلك 

املحتويات.
4-3-3 اجلانب التداويل

من  للتواصل  متصفحها  لدفع  تتيحها  التي  املساحة  من  املواقع  حمتوى  قوة  تنبع 
خالل حتقيق رغباته ويتم ذلك من خالل إبراز املعلومة اإلخبارية، وتوثيقها وحضور 
الوثائق الرسمية، واملستندات التي تدلل عىل ذلك. ومل ختل بعض املواقع من االهتامم 

1- الغايل،نارص، االستيعاب يف النص املقروء بني لسانيات النص وتعليم اللغة الثانية. جملة الدراسات 
اللغوية، مج 14،ع4، 2012م.
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للقارئ  يمكن  التي  اجللسات  وحمارض  الوثائق  بعض  أضافت  حيث  اجلانب،  هبذا 
املواقع.  تلك  زيارة  من  مبتغاه  حتقيق  يف  عليها  واالعتامد  وحتميلها،  إليها  الرجوع 
حمارضها،  وأثبت  جلساته  من  لكثري  موثقا  سجال  أثبت  مثال  املتحدة  األمم  فموقع 
وحذا حذوه بعض املواقع األخرى، إال أن غالبية املواقع غاب عنها التوثيق وإثبات 

املستندات الرسمية.
4-3-4 احلقائق يف حمتوى املواقع

املعنى،،  تكامل  وإىل  الشامل،  الفهم  إىل  يقود  الذي  األساس  املحور  هي  احلقائق 
هو  وغيابه  وبروزه  املواقع.  لتلك  املتصفح  عنه  يبحث  الذي  الرئيس  اهلدف  وهي 
أحد املعايري التي حيكم عليها القارئ واملتتبع لتلك املواقع. وتتفاوت املواقع الشبكية 
للمنظامت املدروسة يف إبراز هذا العنرص، فمواقع مثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، 
العفو،  ومنظمة  الدويل،  النقد  وصندوق  اجلنائية،  والرشطة  الدولية،  العفو  ومنظمة 
املطلوب،  بالشكل  فيها وعرضه  احلقائق  يكن حضور  مل  الدويل لالتصاالت  واالحتاد 
وهي ختتلف يف إبرازها عن مواقع األمم املتحدة، ومنظمة األغذية والزراعة، والصحة 
العاملية، واليونسكو التي توزع إيراد احلقائق عىل صفحاهتا املختلفة مما كان عامال مؤثرا 

يف مقروئية حمتوى تلك املواقع.
4-3-5 إيصال املعنى

كيفية  يف  آخر  إىل  موقع  من  خيتلف  لكنه  املواقع  تلك  حمتوى  يف  حارض  املعنى 
توصيله ويف الطريقة التي أراد صانع املحتوى يف تلك املواقع إيصاله هبا. فاستطاعت 
واليونسكو،  املتحدة،  األمم  فمواقع  غريها،  من  أكثر  املعنى  إيصال  املواقع  بعض 
والصحة العاملية، واللجنة الدولية للصليب األمحر أكثر نجاحا يف إيصال املعنى من 
مواقع أخرى مثل االحتاد الدويل لكرة القدم، واالحتاد الدويل لالتصاالت، والرشطة 

اجلنائية.
4-3-6 الدقة

إيراد احلقائق، ووضوحها يربز من خالل دقة املحتوى يف اختيار املفردات والعبارات 
وبناء اجلمل وهو ما تتفاوت فيه تلك املواقع لتجعل من مواقع األمم املتحدة، واللجنة 
الدولية للصليب األمحر اكثر دقة يف عرض حمتواها من مواقع أخرى مثل منظمة العفو، 

واالحتاد الدويل لكرة القدم، والرشطة اجلنائية.
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4-3-7 الوضوح
من  وضوحها  مدى  يف  املواقع  وختتلف  فهمه  مدى  مقياس  هو  املحتوى  وضوح 
واللجنة  العاملية،  والصحة  واليونسكو،  املتحدة،  األمم  مواقع  جاءت  حيث  عدمه، 
الدولية للصليب األمحر، أكثر وضوحا وبالتايل أكثر فهام يف املحتوى الذي تم عرضه 

أكثر من مواقع الفيفا واملنظمة العاملية لألرصاد، وبقية املواقع األخرى.
4-3-8 احلبك

يعتمد احلبك عىل اتساق النصوص السطحي منها والداليل، فاالتساق عىل مستوى 
الربط النحوي والعالقات السببية واالستداللية واإلحاالت كانت حارضة يف مواقع 
األمم املتحدة، واليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية، واللجنة الدولية للصليب األمحر، 
الوقائع  البنيوية، وعالقات الوصل وتعالق  إضافة إىل االتساق املعجمي، والفراغات 
وترتيبها أكثر منها حضورا يف مواقع منظمة العفو الدولية والرشطة اجلنائية، واالحتاد 

الدويل لكرة القدم، واليونسيف التي غاب عن حمتوى مواقعها احلبك اجليد.
4-3-9 التامسك

يتحقق متاسك املحتوى من خالل انسجام املتصفح لتلك املواقع مع سياقاهتا املختلفة، 
وإعامله للتأويل القريب داخل النصوص املثبتة، واالستدالالت التناظرية القائمة عىل 
التشابه واالختالف، وإعامل استدالالت االفرتاض، وهي غائبة يف مواقع اليونسيف، 
واالحتاد الدويل لالتصاالت، واالحتاد الدويل لكرة القدم، والرشطة اجلنائية، وحارضة 
إىل حد ما، يف املواقع األخرى التي يأيت عىل رأسها موقع األمم املتحدة، واليونسكو، 

ومنظمة الصحة العاملية، واللجنة الدولية للصليب األمحر.
4-3-10 إشكالية الكم والنوع

باللغة  اإللكرتوين  املحتوى  أن  تظهر  الدولية  املنظامت  ملواقع  املتمعنة  املراقبة  إن 
إىل هذه  الدخول  بمجرد  نلمسها  املطلوب وهي حقيقة  املستوى  إىل  يرقى  العربية، ال 
املواقع. إن الدخول إىل تلك املواقع ال يمنح املتلقي العريب الشعور بأهنا تلبي طموحه 
ليس  حمتواها  عليهاألن  القائمني  مع  التواصل  حتى  أو  املنظامت  هذه  أخبار  معرفة  يف 
بعض  استثنينا  ما  إذا  والقيمة،  النوع  حيث  من  أيضًا  ضعيف  بل  وحسب،  شحيحًا 
املواقع املتميزة مثل مواقع األمم املتحدة، واليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية، واللجنة 

الدولية للصليب األمحر.
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اللغة العربية من بني أكثر اللغات نموًا عىل شبكة اإلنرتنت والكم متوفر بنسبة ما 
كام يتبني من استعراض الواجهات العربية يف مواقع املنظامت الدولية، ولكن املشكلة 
نلحظ  إذ  اللغوية   اجلودة  إىل  املواقع  من  الكثري  تفتقر  إذ  املحتوى  أو  النوع  يف  تكمن 
واإلمالء  القواعد  حيث  من  أو  الصياغة،  حيث  من  سواء  املستخدمة  اللغة  يف  ضعفا 
العمل عىل  العربية املختصة أمام مسؤولية  املعنية واجلهات  وهو أمر يضع املؤسسات 
هذا  يف  مسامهتها  مستوى  ورفع  وفجوات  ثغرات  من  فيها  ما  وتصحيح  الواقع  تغيري 
وروح  خصوصية  عىل  املحافظة  مع  جوانبها  بجميع  املعرفة  لنرش  توخيًا  اخلصوص، 
اللغة العربية. وتقع عىل اجلميع أيضًا، مؤسسات وعاملني يف احلقول العلمية والفكرية 
والثقافية، تزويد هذه املواقع بام حتتاجه من معلومات تسهل عىل املهتمني من الناطقني 

بالعربية الوصول إليها والتفاعل معها سواء من حيث اللغة أو آليات التواصل.
إن التحدي املنوط بدور هذه املؤسسات كبري، هبدف حتقيق نقلة نوعية يف املحتوى 

الرقمي العريب، باعتباره – يف عرصنا هذا- احلامل األسايس للغة أيًا كانت. 

5- إثراء املحتوى العريب عىل املواقع اإللكرتونية هلذه املنظامت 
باالهتامم  املعنية  املؤسسات  املشاكل -املذكورة أعاله -يأيت دور  للعمل عىل تاليف 
والتي  وخارجها،  العربية  املجتمعات  داخل  ومكانتها  دورها  وتعزيز  العربية،  باللغة 
يتوجب عليها مضاعفة اجلهد من أجل تعزيز تواجد املحتوى العريب يف املواقع الرسمية 
اجتامعي  تواصل  شبكات  من  هبا  يلحق  وما  اإلنرتنت  شبكة  عىل  الدولية  للمنظامت 
ومهني، واحلرص عىل جودته وسالمته. ولتحقيق هذا ينبغي أيضًا إعداد كوادر جديدة 
خمتصة معلوماتيًا ولغويًا بحيث تكون قادرة عىل تغطية النقص اإلعالمي الواضح يف 
هذه املواقع اإللكرتونية التي إن ُاستغّلت بالشكل األمثل سيكون هلا دور كبري يف نرش 

اللغة العربية وإيصاهلا إىل املحافل الدولية والعاملية.
كام يمكن العمل عىل إجياد آلية للتنسيق مع املرتمجني وخرباء اإلعالم واملعلوماتية 
الذين يعملون يف هذه املنظامت الدولية لترسيع عملية تعريب أسامء التقنيات والتطبيقات 
من  وتصحيحها  الرتمجات  ومراجعة  اإلعالمية.  واملفاهيم  واملعلومات  التقانة  ونظم 
األسلوب  توحيد  ويضمن  النفقات  يوفِّر  الذي  األمر  املختصة،  العربية  اجلهات  قبل 
واملصطلحات. وكذلك تعميم وتوحيد استخدام املفردات واملصطلحات التي وضعتها 
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املؤسسات اللغوية واملعلوماتية واملعاجم املختصة والعمل عىل ترمجة املصطلحات ذات 
الذي  اليومي  التطور  مواكبة  هبدف  العربية  إىل  املعلومات  تكنولوجيا  بحقل  العالقة 

يشهده هذا احلقل.
وأخريا ينبغي متابعة ومراقبة هذه املواقع اإللكرتونية بشكل مستمر من قبل جهات 
عربية خمتصة مثل جمامع اللغة العربية أو املؤسسات املعنية بخدمة اللغة العربية بغرض 

تقييم الوضع، وتقديم املساعدة التي تدفع باللغة العربية إىل حضور أكثر إرشاقا.

6- خامتة
أصبح من املسّلم به أن التنوع والتعدد اللغوي مرتبط باهلوية املجتمعية، ويعكس 
كمنظمة  املتحدة  باألمم  حدا  مما  واالقتصادية،  السياسية  والكيانات  التجمعات  قوة 
دولية متثل دول العامل املستقلة، أن تعتمد التعددية اللغوية يف إيصال رسالتها إىل دول 
العامل املختلفة. واللغة العربية يف أشد حاجتها إىل أن تستفيد من هذه املسلمة، وتستثمر 
تكون  وأن  املختلفة،  وكياناهتا  الدولية،  املنظامت  يف  وجودها  خالل  من  التوجه  هذا 
حارضة يف حمافلها املتنوعة. وال أقل من ذلك أن تكون حارضة يف منتجاهتا، وأدواهتا 
العرصية، ومواقعها اإلليكرتونية ،أداًة تعرب عن اهلوية العربية يف التواصل مع اللغات 

األخرى تأثرا وتأثريا.
السامت  الدولية،  املنظامت  ملواقع  الرسيع،  االستكشايف  االستقراء  من  اتضح 
والظواهر العامة للمحتوى العريب يف مواقع تلك املنظامت، الذي بدا فقريا من حيث 

الكم والنوع، وينقصه كثري من السامت اللغوية املؤثرة يف االتصال والتواصل.
وأخريا ينبغي التنبيه إىل أن هذه الدراسة هدفت إىل لفت االنتباه هلذا املوضوع 
اهلام، الغائب عن األنظار ومن ثم عن االهتامم حتى هذه اللحظة، فهي جمرد حماولة 
استكشافية لواقع ال يزال حيتاج إىل املزيد من العناية، والرعاية، واالهتامم. وهي 
لبنة أوىل هدفت إىل لفت االنتباه هلذا اجلانب احليوي، والدعوة إىل خدمته، بمزيد 
والدراسة  الدقيق،  التتبع  عىل  املعتمدة  االستقصائية،  التحليلية،  الدراسات  من 
الكمية، والكيفية، بأمل أن يتمكن الباحثان أو أحدمها، أو باحثون آخرون أفرادا 
هذا  حول  مستقبلية،  بدراسات  املسرية،  وإكامل  املشعل،  بحمل  ومؤسسات 

املوضوع.
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دور املجتمع املدين يف خدمة اللغة العربية
أ.د.عبد القادر سبيل

متهيد: 
يروم هذا املبحث مقاربة دور املجتمع املدين يف دعم اللغة العربية باملغرب والدفاع 
عنها كمكون أساس يف تطور املجتمع وتنمية عالقاته باملجتمعات األخرى. واختيار 
دور املجتمع املدين ال يعني أن هناك انشطارية جمتمعية تتضارب فيها الدفاعات عن لغة 
دون أخرى، غري أن هذا يرسي عىل املجتمع املغريب دون غريه من املجتمعات العربية، 
اللسانيني  الباحثني  العديد من  التعدد جعل  به؛ هذا  يتمتع  الذي  اللغوي  للتعدد  نظرا 
باملغرب يتساءلون عن الوظائف اللغوية هلذا التعدد ودورها يف تنمية املجتمع. ويبقى 
السؤال املطروح: ما هي الغايات من هذا الطرح يف الوقت الراهن؟ قد يكون اجلواب 
أم خيتلجها  أكاديمية رصفة  كامنا يف طبيعة طرحها: هل هي  التساؤل وغريه  عن هذا 

السيايس واالقتصادي؟ 
إن الطابع السيايس هو املهيمن عىل هذا التعدد لكونه خاضعا مليوالت أصحابه. 
وعليه، فقد كان لزاما عىل املجتمع املدين أن يتحرك وينربي للدفاع ودعم لغة عىل 
العربية يف ظرفية حياول  اللغة  الدعم األول واألخري لصالح  حساب أخرى. فكان 
اللغة  يف  املتأصلة  هويته  وطمس  املغريب  املجتمع  مقومات  عىل  اإلجهاز  البعض 

العربية.
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مواجهة  يف  املدين  املجتمع  دور  عىل  الضوء  تسليط  كذلك  املبحث  هذا  وحياول     
هذا  تقسيم  تم  كان  وعليه،  باملغرب.  العربية  اللغة  هلا  تتعرض  التي  الرشسة  اهلجمة 

املبحث إىل العنارص التالية: 
1- مفهوم املجتمع املدين؛

2- الوضعية اللغوية باملغرب ومساءلتها؛
3- اللغة العربية والقضية التعليمية باملغرب؛

4- مجعيات املجتمع املدين ودورها يف دعم اللغة العربية؛
5- خالصات وتوصيات

1- مفهوم املجتمع املدين: 
بدءا  األوىل  الفلسفية  اإلرهاصات  من  انطالقا  املدين  املجتمع  مفهوم  حتديد  يمكن 
بأرسطو، مرورا بعرص األنوار واهتامماته بحقوق الفرد واملجتمع كام طرحها كل من جان 
جاك روسو، توماس هوبز، جون ستيوارت ميل، وغريهم من الفالسفة. وقد خلص 
هؤالء إىل أن املجتمع املدين حتكمه عالقة التعاقد، غري أن هذا املفهوم تغري مع الفلسفة 
الذي  املفهوم  يمكن مجلها يف  التعاريف  وأهم هذه  ليأخذ طابعا سياسيا حمضا  األملانية 
أعطاه إياه انطونني غرامش يف كتابه »دفاتر السجن.« وقد حرص غرامش هذا املفهوم 
يف كونه جماال للرصاع األيديولوجي، ومرسحا للرصاع الطبقي وكذا حيزا تتجاذب فيه 
السيطرة الثقافية لطبقة دون أخرى. وحييلنا هذا التعريف إىل بيريبورديو ومسألة التحكم 
يف احلقل العمومي وتوجيهه خلدمة مصلحة معينة للطبقة املسيطرة دون غريها. وحسب 
بورديو فإن الغلبة يف هذا املجال تكون ملن يتحكم يف اإلنتاج االقتصادي. وقبل بورديو 
مع  تأسست  العمومية  احللقة  أو  العمومي  احلقل  فكرة  أن  هابرماس  يورغن  يوضح 
ظهور البورجوازية يف القرن الثامن عرش يف كل من بريطانيا وفرنسا، وعن التحول الذي 
اقتصاديا  اإلنتاج  وسائل  يف  وحتكمها  الرأساملية،  إىل  اإلقطاعية  من  الطبقة  هذه  عرفته 
وإعالميا )1989(، لتكون هذه الوسائل اإلعالمية بوقا ودعاية هلذه الطبقة. واملنحى 
عىل  وسيطرهتا  األمريكية  للدعاية  نقده  يف  تشومسكي)1988(  ناعوم  عنه  عرب  نفسه 
الواحد، مشكلة  الوطن  املجتمعات حتى داخل  العاملي وفرضه عىل غريه من  اإلعالم 
بذلك آلية للضغط عىل كل من يمس مصاحلها. وبالنسبة لنا، فإن املفهوم الذي نعتمده 
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يف هذا املبحث هو ذاك الذي جاء به البنك الدويل، أال وهو كون املجتمع املدين »جمموعة 
من املنظامت غري احلكومية وغري الربحية التي هلا وجود يف احلياة العامة وتنهض بعبء 
التعبري عن اهتاممات وقيم أعضائها أو اآلخرين.« هذا التعريف حييلنا مرة أخرى عىل 
اللغوية  الثقافية،  السياسات  وضع  يف  الدولة  صالحيات  تنازع  يف  املدين  املجتمع  دور 
إيديولوجيا حمضا  أليس دور املجتمع املدين  والدينية. والسؤال الذي جيب طرحه هنا: 
كام جاء به غرامش؟ نجيب ونقول بأن كل ما هو ثقايف فهو مفعم باأليدلوجيا، ألن يف 
املجتمع  والفكري. ودور  األيديولوجي  وبالتايل  باالقتصادي،  السيايس  يمتزج  الثقايف 
املدين هنا ينحرص يف الدفاع عن قيم وهويات يرى أهنا تتعرض للهجوم من لدن الدولة 

أو جمتمعات مدنية أخرى ذات ميوالت خمتلفة عن بعضها بعضا. 
املدنية ألفراد يف  الدفاع عن احلقوق  املدين هو  الدور األساس للمجتمع  وإذا كان 
التي حتاول  للهجامت اخلارجية  للتصدي  أكرب  بعدا  يأخذ  أحيانا  فإنه  الدولة،  مواجهة 
كالسرت  بيري  الفرنيس  الفيلسوف  هنا  وحيرضين  املجتمعات.  مقومات  عىل  اإلجهاز 
)1974( الذي دافع عن أن الدولة كانت دائام معارضة ملصالح جمتمعها وأفراده، وأن 
الدولة يف حد ذاهتا طبقة من األعيان سنحت هلا الغلبة - كام يقول ابن خلدون - فرصة 
ويذهب  للمجتمع.  املكونني  األفراد  ملصلحة  صارخ  تعارض  يف  احلكم  عىل  السيطرة 
كالسرت بعيدا يف اإلقرار أن املجتمعات كانت دائام ضد الدولة. وكام يقول املفكر املغريب 
عبد اهلل العروي يف كتابه أزمة املثقفني العرب، يمكن اعتبار دور املجتمع املدين نوعا من 
اهليمنة املضادة للغزو الفكري األجنبي. ياميش العروي هنا غرامش يف استعامله ملفهوم 

اهليمنة واهليمنة املضادة.
هذا  »إن  اجلابري:  عابد  حممد  املغريب  املفكر  يرى  املدين،  للمجتمع  تعريفه  ويف 
التعريف خيتلف لغويا عن املفهوم الغريب بحيث إن هذا املفهوم يف اللغة العربية يقابله 
املجتمع البدوي. وحسبنا هنا أن املجتمع املدين هو جمموعة من املنظامت غري احلكومية 

ذات النفع العام«.

1-2 بني اللغة العربية والتلهيج: دعوات ودعوات مضادة
ومها  أال  املدين  املجتمع  هلذا  مغربيني  نموذجني  نعطي  أن  ارتأينا  الصدد  هذا  ويف 
اللغوي.  احلقل  لرتشيد  الوطني  واالئتالف  العربية  اللغة  حلامية  املغربية  اجلمعية 
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واختيارنا هلاتني اجلمعيتني دون غريمها مرجعه إىل كوهنام تقفان بكل حزم يف مواجهة 
منهم  حماولة  يف  الفرنكوفونية،  عىل  حمسوبون  وأناس  مجعيات  به  تقوم  الذي  التهجني 
للنيل من اللغة العربية وتبيان أهنا عاجزة عن مسايرة العرص وأهنا تقف حجر عثرة أمام 
تقدم املغرب ونامئه. فاللغة العربية بالنسبة هلؤالء تشكل عائقا تربويا وتعليميا، بدعوى 
الصغار  تعلم  معه  يصعب  بشكل  معقدة  والداللية  والرصفية  الرتكيبية  مستوياهتا  أن 
يقدمون  حني،  يف  واإلنجليزية.  الفرنسية  خاصة  األجنبية  اللغات  باقي  مع  مقارنة  هلا 
اللهجة املغربية املحلية كبديل تعليمي يطرحونه بناء عىل دراسات أكاديمية خمتلفة قاموا 
هبا. وعليه، فقد كان لزاما وجود هيئات ومجعيات ومنظامت تتبنى دعوة مضادة مفادها 
أن األساس التعليمي يف املدرسة املغربية ينبني عىل اللغة العربية كمكون من املكونات 
األساس للهوية املغربية، إىل جانب مكونات أخرى من بينها األمازيغية واحلسانية كام 

نص عىل ذلك دستور 2011. 
ويف السياق نفسه، أثارت هذه القضية اللغوية نقاشا أكاديميا وجمتمعيا سامهت فيه 
نجد  أن  والسياسية واإلعالمية. وال غرو  واالقتصادية  الثقافية  الفعاليات  من  العديد 
أحد كبار املستثمرين يف اإلشهار باملغرب يتبنى دعوى التلهيج ويدافع عن طريق مجعيته 
التي تعنى – حسب صاحبها – بمحاربة األمية واهلشاشة باملناطق القروية النائية ببلدنا. 
ومؤدى هذه الدعوة، أي الدعوى إىل التلهيج، هو إعادة االعتبار للغة املغاربة، ويف هذا 
ومثل  املغربية.  اهلوية  تعبريا عن  األكثر  اللغة  اعتبارها  املغربية عىل  الدارجة  يقصدون 
والغائب عند أصحاهبا  ما هو عريب إسالمي.  تعرب عن حتفظها من كل  الدعوى  هذه 
هو التمسك الشديد عند املغاربة بدينهم ولغتهم. وقد يقول قائل بأن اللغة العربية هي 
به  قامت  للرأي  استطالع  ويف  القرآن.  من  األخرى  هي  قدسيتها  أخذت  هلجة  أصال 
إحدى املجالت املحلية Tel Quel عدد 644 )نونرب21-27( أبان عن تعلق املغاربة 
املستجوبني عن رضورة  أكثر من 75% من  أكثر من غريها بحيث عرب  العربية  باللغة 
الدارجة إال  املحلية  اللهجة  التعليم، ومل حتظ  العربية الفصحى يف جمال  اللغة  استعامل 
املغاربة  بــ 5%. وهذا دليل آخر عىل متسك  بــ 9%، واإلنجليزية  بــ 4%، والفرنسية 
بلغتهم األم ورضب لكل من يريد إعادة األفكار االستعامرية. ويف حوار له مع جريدة 
عيوش،  الدين  نور  قال   ،2013/11/23 يوم  الصادر  عددها  يف  املغربية  الصباح 
زاكورة،  مؤسسة  يف  »نحن  وتقعيدها  الدارجة  مسار  يف  ماضيا  التلهيج،  دعاة  أحد 
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باألمر  ليس  هذا  وقوله  أيضا.«  النحو  وطريقة  بالدارجة  كلامت  يتضمن  قاموسا  نعد 
اجلديد يف التاريخ اللغوي للمغرب، بل صدى لدعوات ترددت منذ احلامية الفرنسية، 
بحيث وضع املستعمر آنذاك مناهج للمغاربة باللهجة العامية)الدارجة( يف حماولة منه 
لطمس اهلوية املغربية وتكريس اهليمنة الفرنكوفونية التي ما زالت قائمة وحيمل لواءها 
بعض خدامها املغاربة »األوفياء« واملعادين علنا لكل سياسة وطنية هتدف إىل التعريب 
وتبويء اللغة العربية مركز الصدارة يف التعليم وخمتلف مناحي احلياة اليومية للمغاربة.
القول  قبل تفصيل  باملغرب  التعريب ودوره  للحديث عند  الوقوف  بنا هنا  وجيدر 
عن مسامهات اجلمعيتني اللتني اخرتنامها نموذجني يف الدفاع عن اللغة العربية وإبراز 

ريادهتا.

2-2 املغرب وقضية التعريب: 
فيه  جاءت  الذي  التارخيي  اإلطار  فهم  يقتيض  باملغرب  التعريب  عن  احلديث  إن 
املغرب  لبالد  اإلسالمي  للفتح  األوىل  اإلرهاصات  مع  بدأت  حيث  التعريب،  عملية 
دخول  مع  استعرب  باهلوية،  أمازيغي  بلد  فاملغرب  تارخييا،  معلوم  هو  وكام  األقىص. 
العربية  العروبية واألمة  إىل  باالنتامء  واعتناق اإلسالم، ولكن احلس  األوائل  الفاحتني 
نضج أكثر مع االستعامر الفرنيس الذي حاول جاهدا طمس وفك هذا االرتباط بزرع 
الفتن القبلية والتفرقة بني األمازيغ والعرب عن طريق ما كان يعرف بالظهري الرببري 
الوطنيني  يقظة  ولكن  الوطن،  داخل  االنشقاق  بث  إىل  يرمي  كان  والذي   ،)1935(
والسكان  الفاحتني  العرب  بني  التامزج  بأن  يمنع  ال  هذا  ولكن  ذالك.  دون  حالت 
األصليني ظل قائام وأسهم يف خلق حالة لغوية خاصة باملغرب )حممد األبيض1985( 
الذي  الفرنيس  االستعامر  مع  تطورت  احلالة  هذه  أن  غري  اللغوية.  االزدواجية  تعتمد 
جعل القضية اللغوية تنحرص يف العربية والفرنسية. ومع هذا، أصبح التعليم بالفرنسية 
خاصية ومتيز طبقي للربجوازية التي ستقوم مقام املستعمر عند مغادرته البلد املستعمر 
)فرانز فانون 1967(، املقصود بخلق هذه الطبقة املتعلمة يف مدارس البعثة الفرنسية 
عيش  وطرق  الفرنيس  بالفكر  متشبعة  أصبحت  بحيث  املستعمر،  مأمورية  تسهيل 
الفرنسيني، هذه الطبقة ليس هلا من الوطنية إال االنتساب للمغرب  بوصفها جنسية، أما 
الوالء فهو دائم لفرنسا دون غريها. وانحرصت العربية يف املدارس القرآنية والتعليم 
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األصيل الذي كانت احلركة الوطنية متوله بدعم من املرشق العريب. غري أن املتداول لغويا 
كان هو اللهجة املغربية أو الدارجة املحلية التي امتزج فيها العريب باألمازيغي والفرنيس 
إىل جانب اإلسباين والربتغايل، هذه احلالة اللغوية أو كام عرب عنها أمحد بوكوس، عميد 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية »بالسوق اللغوي املغريب«. وقد ذهب اللساين املغريب 
عبد الرحيم اليويس بعيدا يف حتليله للوضعية اللغوية املغربية باعتبار وجود حقل لغوي 
إىل  الفصحى  والعربية  األمازيغية  بني  وسطى  لغة  تتخلله   Triglossic األبعاد  ثالثي 
املعطى.  هذا  من  الفرنسية  اللغة  اليويس  استثنى  وقد  املعربة،  املغربية  اللهجة  جانب 
واليويس هذا يعترب من املدافعني كذلك عن اعتامد اللهجة املغربية الدارجة يف التعليم 

كمعني عىل التعلم يف السنوات األوىل.
التعليمية  املواد  ُتعّرب  بحيث  سيايس  لقرار  خضع  فقد  املغرب  يف  التعريب  وأما 
الفصحى  بني  قائمة  اللغوية ظلت  فاالزدواجية  إداريا  أما  اإلنسانية،  والعلوم  العلمية 
والفرنسية، ولكن الغلبة كانت دائام للفرنسية. وحسبنا هنا ما قاله امللك الراحل احلسن 
عىل  القدرة  هي  املغرب  يف  اللغوية  االزدواجية  أن  الصحفية،  لقاءاته  إحدى  يف  الثاين 
املنافسة واإلعجاز العلمي )جريدة الرأي املغربية L’Opinion 10 يوليوز1995(، كام 
أن العربية لوحدها غري كافية لتنمية الفرد. ويف نفس السياق ذهب حممد عابد اجلابري 
األم،  اللغة  أجنبية إىل جانب  لغة  التمكن من  التنمية والتطور حتتامن  أن  إىل   )1996(
وهنا اللغة العربية. ولتجاوز الفرنسية التي يراها اجلابري عائقا، اقرتح تدريس العلوم 
باللغة اإلنجليزية ألهنا حسبه، لغة العلوم والتطور التقني. ويف إحدى مداخالته أمام 
الربملان املغريب، طالب وزير التعليم العايل احلايل، حممد الداودي، بإلزامية تعلم اللغة 

اإلنجليزية بالنسبة لألساتذة والطلبة يف كليات العلوم )2014(.
اللغات  فيها  تتعدد  املتحرض ال  العامل  مناطق يف  توجد  » ال  بأنه  فإذا سلمنا جدال   
الرتمجة  أو  »الغريية«،  املعرفة  أو  الثقافة  تكتسحها  وال  وختتلف،  وتتداخل  والثقافات 
»املفروضة«، أو الثقافة »املرغوب فيها...« )د. عبد القادر الفايس الفهري، »أزمة اللغة 
العربية يف املغرب بني اختالالت التعددية وتعثرات »الرتمجة« »، منشورات زاوية للفن 
والثقافة، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، الطبعة األوىل 2005، ص: 8(، فإن الوضع 
اإلداري  التواصل  للغة  موحدة  سياسية  إرادة  غياب  يف  املتمثل  بالتشتت  يتسم  عندنا 
أدل  وال  للبالد.  احليوية  القطاعات  خمتلف  ويف  املغاربة،  بني  واملؤسسايت  واخلدمايت 
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عىل ذلك من هيمنة اللغة الفرنسية عىل خمتلف مناحي حياتنا اليومية باإلدارة واملقاولة 
واإلعالم.... بل إن هاته اهليمنة جتد صدى هلا يف االنفصام احلاصل بني التعليم املدريس 
والتعليم اجلامعي، حيث التحصيل الدرايس للمواد واملعارف العلمية من االبتدائي إىل 
البكالوريا باللغة العربية، ليفاجأ الطالب باعتامد اللغة الفرنسية بمختلف التخصصات 

العلمية بالتعليم اجلامعي.
ويف هذا السياق، يرى الدكتور أمحد أوزي أنه:« ال ينبغي اخللط بني »املعرفة« وبني 
املدرسة بمناهجها وبراجمها وإيقاعها، فهي ال  التي تعلمها  املدرسية«، تلك  »املعارف 
تكفي لالستجابة للتساؤالت الكربى للعامل احلايل. فمجتمع املعرفة عليه أن يأخذ بعني 
االعتبار، إىل جانب املواد املدرسية، مقاربة مستعرضة أكثر تعقيدا؛ مقاربة ترمي إىل بناء 
جمتمع املستقبل، جمتمع املعرفة، جمتمع يتغذى من تعدديته واختالف قدرات أفراده«. 
)جملة علوم الرتبية )دورية مغربية فصلية متخصصة(، العدد الثامن واخلمسون، يناير 
2014، ص:7( من هنا، تبدو العملية التعليمية قارصة عن التعامل العقالين مع املسألة 
أن  كام  الباب.  هذا  يف   2011 دستور  هبا  أتى  التي  املستجدات  ظل  يف  حتى  اللغوية، 
يمكن  ال  واالسبانية(،  واإلنجليزية  )الفرنسية  الدولية  بالبكالوريا  يسمى  ما  إحداث 
أن يضع حدا هلاته اإلشكالية، ألسباب عدة، أبرزها حمدودية هذه التجربة، وقصورها 
عن تبويء اللغة العربية مرتبة الصدارة دستوريا وواقعيا، مما ينعكس سلبا عىل التعدد 

اللغوي الذي من املفرتض أن يساهم يف تطوير مسارنا التنموي. 
ونجد أنفسنا هنا أمام إشكال قديم/جديد، يؤرجحنا بني لغة التدريس وتدريس 
انحسار  أو  تقزيم  مقابل  خصوصا(،  )الفرنسية  األجنبية  للغة  هيمنة  ظل  يف  اللغات، 
دور اللغتني الوطنيتني )العربية واألمازيغية(. فعال، كام يذهب إىل ذلك الدكتور عبد 
الثنائية أو التعددية اللغوية  القادر الفايس الفهري، ثمة دواع تارخيية أملت بروز هاته 
لكنه  أخص.  وجه  عىل  الثانوي  والتأهييل  العايل  والتعليم  اخلصوص،  عىل  التعليم  يف 
يتساءل قائال: »فهل يمكن تبني الثنائية اللغوية يف التعليم، دون كلفة نفسية – معرفية 
وإذا  وفوائد؟  رضورات  له  ألن  حتمي،  الثنائية  اختيار  وهل  اقتصادية؟   – وسياسية 
كان األمر كذلك، فكيف السبيل إىل االستفادة يف نفس الوقت من تبني سياسة تقوم 
عىل التعميم الشامل الستعامل لغة اهلوية، أو ما يسمى عادة بالتعريب الشامل، األفقي 
والعمودي، من الروض إىل اجلامعة يف التعليم، ويف تعليم مجيع املواد باللغة العربية )أو 
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جلها(؟ )السياسة اللغوية يف البالد العربية: بحثا عن بيئة طبيعية، عادلة، ديموقراطية، 
أيلول/سبتمرب 2013  األوىل  الطبعة  املتحدة، بريوت،  اجلديد  الكتاب  دار  وناجعة(، 

ص-ص: 49-48(.
واملالحظ هنا هو نوع من التخيل عن اللغة العربية يف املجال العلمي. ومن أسباب هذا 
الرتاجع هو إشكالية الرتمجة وقد نبه إليها املرحوم أمحد األخرض غزال، أول مدير ملكتب 
التعريب باملغرب، حيث شدد عىل صعوبة ترمجة املصطلحات العلمية من الفرنسية إىل 
العربية وكذا انعدام وجود تقابالت يف هذا املجال )أمحد األخرض غزال 1959/77(، 
ألن املصطلحات ختتلف داخل البلد الواحد وباألحرى بني الدول العربية. والتعريب 
عىل الطريقة املغربية أدى إىل خلق وضعية لغوية وجمتمعية صعبة تتفاوت فيها الطبقات. 
ويف هذا الصدد يقول حممد األوراغي يف كتابه، التعدد الغوي: انعكاساته عىل النسيج 
الراقية  الطبقة  من  النفوذ  بذوي  خاصة  )اللغتني(  إحدى  تكون   »،2002 االجتامعي 
ثقافيا واجتامعيا، ومتثل لغة الزهو الراقية وختتص األخرى بالفئات الدونية التي تتميز 
باستعامل لغة الكدح« وهذا حييلنا مرة أخرى عىل تساؤل بورديو عمن هييمن عىل احلقل 

العام املجتمعي.
التعريب يف املغرب مل يراوح مكانه ففشل فشال ذريعا ألنه أسهم   وخالصة، فإن 
يف تعميق اهلوة بني الطبقات االجتامعية وأصبح التعليم العمومي تكريسا هلذا التباين 
الطبقي ومصدرا للعطالة التي تزيد يف االحتقان االجتامعي، وأصبحت الغلبة للتعليم 
املجتمع  حترك  الالزم  من  كان  وعليه  واإلنجليزية،  الفرنسية  يعتمد  الذي  اخلصويص 
املدين للدفاع عن املدرسة العمومية وإعادة االعتبار هلا عن طريق دعم اللغة العربية، 
وبالتايل اهلوية املغربية حتى ال خيلق جيل من الضباع عىل حد قول عامل االجتامع املغريب 
العربية وتبيان أن املشكل  حممد جسوس، وذلك من خالل الدعم غري املرشوط للغة 
ليس لغويا حمضا بل هو سيايس يعرب عن ارتباطات اقتصادية مع الغرب، وتكامال مع 
ابن  اآلداب  بكلية  اللسانيات  وأستاذ  )مرتجم  جحفة،  املجيد  عبد  يقول  اخلط،  هذا 
زاهر  مستقبل  عن  املدافعني  الفرنكفونيني  من  العديد  »يسعى  البيضاء(  الدار  مسيك 
للفرنسية يف املغرب، إىل تبخيس اللغة العربية ألهنا تشكل خطرا عىل املجتمع«، ألهنا 
مرتبطة بالدين وبالتايل هناك عالقة وثيقة مع املد األصويل. وعليه فدعم الفرنسية ونزعة 
التلهيج مردمها يف األساس سيايس واقتصادي. السيايس يف هذا اإلطار هو صد وحتقري 
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الفكرة جتد صداها يف كتابات ميشيل غيو  العربية، هذه  باللغة  املرتبط  الديني  املقدس 
Michel Guillou صاحب كتاب »الفرنكوفونية: الرهان العاملي اجلديد« حيث يعترب 

اللهجة  أما   )25-26 )ص  األصويل«.  للمد  بديال  وحال  واقيا  درعا  الفرنسية  اللغة 
أو الدارجة املغربية فهي ما درج الناس عىل استعامله يف اليومي للتواصل وهي أقرب 
إىل اللغة العربية منها إىل لغات أخرى )انظر معجم الفصيح يف العامية املغربية ملحمد 
احللوي،1988(، ولكن أريد هلا أال تكتفي بكوهنا لسانا بتحويلها إىل قلم يكتب بنفس 
حروف العربية وأصبحت لغة اإلشهار واالعالم ودبلجة األفالم، يف حني كانت اللغة 
العربية هي السائدة وحمرتمة، وإعامل الدارجة أو اللهجة يدخل يف خمطط أولئك املبرشين 
بالفرنكوفونية للقضاء عىل اللغة العربية، وكتابة الدارجة باحلرف العريب هيدف إىل خلق 
نوع من االنفصام اللغوي لدى املتعلم، بحيث تصري الفصحى مقرونة بكل ما هو دارج، 
فأصبح املتتبع ال يميز بني التعبري بالعربية عن الدارج. ويف مقال للباحث سعد رسحان، 
إن   « يقول  املساء عدد 2014/11/2537،25(  احلليب )جريدة  حتت عنوان لسان 
الدعوة إىل التدريس بالدارجة تبدو نافلة ألهنا حاصلة. أما إذا كان املقصود هو كتابة 
الدروس بالدارجة، فإن املغرب سيحتاج إىل إنشاء مكتب لتحديث التدريج، » ويميض 
ساخرا« نقرتح أن يرتحم عىل الراحل الكبري أمحد األخرض غزال بتدريج شاهد قربه قبل 
أن يتحفنا بإصدار كتيبات لتدريج كل املواد الدراسية دون استثناء يتعلم منها املدرسون 

قبل التالميذ«.

3 - اللغة العربية والقضية التعليمية باملغرب
1.3. جدوى القضية:

املهتمني  أغلب  بال  العربية،  باللغة  عالقتها  يف  باملغرب،  التعليمية  القضية  شغلت 
واملشتغلني باحلقل التعليمي والرتبوي التكويني، من خالل التنصيص عىل أمرين اثنني: 
التعميم والتعريب. وإذا كانت مسألة التعميم قد ُحِسم فيها بشكل كبري، انطالقا مما نص 
عليه امليثاق الوطني للرتبية والتكوين أو الربنامج االستعجايل لوزارة الرتبية والوطنية، 

فإن قضية التعريب ومآالهتا ما زالت عالقة/ مؤجلة تراوح مكاهنا؟؟؟
وليس  اعتربناها قضية  ملاذا  نتساءل:  أن  لنا  املوضوع،  القول يف هذا  تفصيل  وقبل 
جمرد مسألة أو مشكلة أو إشكالية؟ نجيب فنقول: إن اختيارنا للفظة القضية نابع من 
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العنرص  تنمية  التعليم، وباحلق يف تعليم دامج لكل مقومات  وجود مطالبني باحلق يف 
البرشي. ثم إن القضية تستدعي دائام مطالبا باحلق، أي حق ضائع.

3-2 حتقيب وتبويب:
مرحلة  ففي  متعددة.  بمراحل  مرت  باملغرب  التعليمية  الوضعية  أن  واحلقيقة 
وتلقائي  تارخيي  استعامل  مع  العربية،  هويتهم  لغة  عىل  املغاربة  حافظ  االستعامر، 
اللغة  فتعلم  إذن،  اجلنوبية.  الصحراوية  أقاليمنا  ربوع  يف  احلسانية  وكذا  لألمازيغية، 
العربية كان مبتدؤه الكتاب القرآين املجيد، حيث تعليم القرآن الكريم والسرية والسنة 
واملنظومات  واألحكام...واللغة  والفقه  واملعامالت  والعبادات  والعقيدة  النبويتني، 

املختلفة )يف مراحل سابقة(، إىل أن يصل املتعلم إىل املدرسة الرسمية. 
الفرنسية  باللغة  التمدرس  املغرب )1956(، أضحى  بعد استقالل  أنه ومبارشة  إال 
من الروض إىل اجلامعة، بغض النظر عن املحاوالت املحتشمة لسن سياسة التعريب التي 
نادت هبا بعض األحزاب الوطنية آنذاك، وبعض املفكرين والوطنيني الغيورين عىل لغة 
دينهم ووطنهم وهويتهم، لكنها باءت بالفشل ألسباب عديدة، من بينها سيطرة اللوبيات 
الداعمة للفرنكوفونية عىل مواقع القرار باحلكومات املتعاقبة، وخصوصا املرتبطة بالتعليم 

)جتدر اإلشارة هنا إىل أن لغة املغرب الرسمية منذ دستور 1962 هي اللغة العربية(.
وبعد جمموعة من اللقاءات واملناظرات حول إصالح التعليم، وضمنها لغة التعليم، 
احلياة  فيزياء وكيمياء، علوم  العلمية )رياضيات،  املواد  العربية يف كافة  اللغة  اعتامد  تم 
واألرض(، من املستوى االبتدائي إىل سلك البكالوريا. إال أن الطالب يفاجأ عند ولوجه 
اجلامعة أو املعاهد بالعودة للغة الفرنسية كلغة للتدريس، مما خيلق لديه التباسا وانفصاما، 
ويؤثر سلبا عىل مساره الدرايس. فميادين العلوم احلقة من فيزياء وكيمياء ورياضيات 

...والطب واهلندسة والصيدلة...كلها تستعمل اللغة الفرنسية لغًة للتدريس.

3.3. من امليثاق الوطني للرتبية والتكوين إىل الربنامج/املخطط االستعجايل:
كل هذا، وامليثاق الوطني للرتبية والتكوين، الذي ُأِقّر سنة 1999، ينص يف دعامته 
التاسعة: حتسني تدريس اللغة العربية واستعامهلا وإتقان اللغات األجنبية والتفتح عىل 

األمازيغية، عىل ما ييل:
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»110 حيث إن اللغة العربية، بمقتىض دستور اململكة املغربية، هي اللغة الرسمية 
يزال  العلم واحلياة كان وال  تعزيزها واستعامهلا يف خمتلف جماالت  إن  للبالد، وحيث 

وسيبقى طموحا وطنيا.
وقارة  منسجمة  واضحة  لغوية  سياسة  التعليم،  جمال  يف  املغربية،  اململكة  وتعتمد 

حتدد توجهاهتا املواد التالية:

تعزيز تعليم اللغة العربية وحتسينه
األطفال  لكل  إلزاميا  جعله  مع  وتقويته،  العربية  اللغة  تعليم  جتديد  يتم   .111
الثنائية  االتفاقيات  مراعاة  مع  باملغرب  العاملة  الرتبوية  املؤسسات  كل  يف  املغاربة، 

املنظمة ملؤسسات البعثات األجنبية.
112. يستلزم االستعداد لفتح شعب للبحث العلمي املتطور والتعليم العايل باللغة 
العربية إدراج هذا املجهود يف إطار مرشوع مستقبيل طموح، ذي أبعاد ثقافية وعلمية 

معارصة، يرتكز عىل:
  التنمية املتواصلة للنسق اللساين العريب عىل مستويات الرتكيب والتوليد واملعجم؛
  تشجيع حركة رفيعة املستوى لإلنتاج والرتمجة هبدف استيعاب مكتسبات التطور 
العلمي والتكنولوجي والثقايف بلغة عربية واضحة، مع تشجيع التأليف والنرش وتصدير 
اإلنتاج الوطني اجليد؛ )ص. 51، امليثاق الوطني للرتبية والتكوين الصادر عن اململكة 

املغربية، اللجنة اخلاصة بالرتبية والتكوين، طبعة يناير 2000(.
 تكوين صفوة من املتخصصني يتقنون خمتلف جماالت املعرفة باللغة العربية وبعدة 

لغات أخرى، تكون من بينهم أطر عليا ومتوسطة.
العربية  اللغة  أكاديمية  حتدث   2001  - األكاديمية2000  السنة  من  ابتداء   .113
باعتبارها، مؤسسة وطنية ذات مستوى عال، مكلفة بتخطيط املرشوع املشار إليه أعاله، 
اجلامعية  واملراكز  املؤسسات  سلطتها  حتت  وتضم  مستمر،  بشكل  وتقويمه  وتطبيقه 

املهتمة بتطوير اللغة العربية. )ص. 52(.
قضية  يف  وهويته  ذاته  مع  املغرب  لتصالح  جديدة  انطالقة  امليثاق  هذا  شكل  لقد 
عقب  أتى  وأنه  خصوصا  العربية،  باللغة  ارتباطها  يف  التعليمية  القضية  هي  مصريية 
للسنة  اخلريفية  الدورة  افتتاح  يف  السادس،  حممد  املغرب  مللك  التارخيي  اخلطاب 
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الترشيعية الثالثة، يوم 8 أكتوبر 1999، والذي خصص حيزا كبريا منه للتعليم، معلنا 
عن انطالق العمل بامليثاق الوطني للرتبية والتكوين، باعتباره خارطة طريق إلصالح 

منظومتنا الرتبوية التعليمية، والنهوض بأوضاع مجيع العاملني هبذا القطاع احليوي.
ونظرا ملجموعة من اإلكراهات، البنيوية والتدبريية أساسا، تم وضع خمطط/برنامج 
امليثاق  تنفيذ  التي سجلت يف  النقائص  استدراك  يروم   )2012 – استعجايل )2009 

الوطني للرتبية والتكوين.
ويمكن القول، بأن اإلرادة السياسية التي أرشنا إىل رضورة تواجدها آنفا، أصبحت 
يف  سلطة  أعىل  لدن  من  املوضوع  هذا  عىل  املبارش  اإلرشاف  خالل  من  بقوة،  حارضة 

البالد. وقد جتىل ذلك مرة أخرى، من خالل مقتطفني من خطبتني جلاللته:
ويف  إنجازها.  وترية  من  الرفع  قصد  القطاعات،  لبعض  قوية  دفعة  إعطاء  »يتعني 
صدارهتا كسب الرهان احليوي لإلصالح العميق للرتبية والتكوين، الذي يتوقف عليه 

مستقبل األجيال احلارضة والصاعدة. 
تم  ما  لتعزيز  استعجايل،  خمطط  بلورة  إىل  تسارع  ألن  املقبلة  احلكومة  لندعو  وإننا 
حتقيقه، وتدارك ما فات، من خالل التفعيل األمثل ملقتضيات امليثاق«. )افتتاح الدورة 

الترشيعية 12 أكتوبر 2007(.
ويقول أيضا:

»وإذا كنا قد وضعنا التعليم يف صدارة هذه القطاعات، فألننا نعتربه املحك احلقيقي 
ألي إصالح عميق، ولكي يأخذ إصالح منظومتنا الرتبوية رسعته القصوى، ووجهته 

الصحيحة، ندعو احلكومة حلسن تفعيل املخطط االستعجايل؛ 
وسنحرص عىل أال خيلف املغرب موعده مع هذا اإلصالح املصريي، لذلك عىل 
اجلميع أن ينخرط فيه بقوة، فظروف النجاح متوفرة، من إرادة حازمة جلاللتنا وتعبئة 
إعادة  اجلامعي،  هدفنا  والتنظيامت،  والفاعلني  والسلطات  املؤسسات  لكل  مجاعية 
قيم  عىل  اجلامعية  للتنشئة  كمؤسسة  العمومية،  املدرسة  يف  الثقة  وترسيخ  االعتبار 
املجيد 30  العرش  الفرص«.  )خطاب ذكرى عيد  تكافؤ  امللتزمة، وتكريس  املواطنة 

يوليوز2008(.
جماالت  أربعة  عرب  السابقة،  التدابري  تتجاوز  جديدة  عمل  منهجية  ُتبنّيت  وفعال، 

وسبعة وعرشين مرشوعا، لتفعيل هذا الربنامج االستعجايل.
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– إثر  املصادقة  بعيد  ونتائجه  آثاره  مداه، وظهرت  والتطور  التحول  هذا  بلغ  وقد 
اللغوي  التعدد  عىل  ديباجته  يف  نص  الذي   ،2011 دستور  عىل   - الوطني  االستفتاء 
بإقرار رسمية اللغتني العربية واألمازيغية، ووطنية اللهجة احلسانية، كام محل الدستور، 

يف الفصل اخلامس، الدولة مسؤولية محاية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعامهلا:
الدولة عىل محايتها وتطويرها،  للدولة. وتعمل  الرسمية  اللغة  العربية  اللغة  »تظل 

وتنمية استعامهلا«.  )مقتطف من الفصل 5 من دستور 2011(.

4.3. استمرار هيمنة اللغة األجنبية وتفعيل وطني مؤجل:
   لكن ذلك كله، مل يمنع من استمرار هيمنة اللغة الفرنسية عىل اللغتني العربية 
التعليم اجلامعي ما زال مفرنسا، يف غياب تفعيل حقيقي  واألمازيغية، خصوصا وأن 
– غري  لإلرادة السياسية لتعريبه، عىل غرار أسالك التعليم األخرى، ويف ظل التامطل 
إقرار ذلك  الوجود، رغم  العربية إىل  للغة  السادس  أكاديمية حممد  – إلخراج  املسّوغ 

سنة 2000.
وتنعكس هذه االزدواجية عىل التعليم باملغرب، إذ أن واقع املتعلمني يف مستويات 
تعليمية خمتلفة، يتسم بالتذبذب والفوىض. فاملواد العلمية مثال تدرس بالعربية، أو لنقل 

بموضوعية، بخليط بني العربية والدارجة املغربية...
العربية  اللغة  تداول  أو عىل  العلمية،  املواد  تدريس  اإلشكال عىل  هذا  يقترص  وال 
والتجارة،  الصناعة  املقاولة،  )اإلدارة،  للمغاربة  اليومية  احلياة  مناحي  بمختلف 
اخلدمات، وسائل النقل...(، مما يشكل عزلة وهتميشا مقصودا وممنهجا للغة العربية، 
وإجهازا عىل قدراهتا اخلارقة لتحقيق تنمية مستدامة يف كل املجاالت وامليادين، بل – 
ولألسف الشديد – يطول ذلك احلصص اخلاصة بتدريس اللغة العربية يف مستوياهتا 
املختلفة. فال املناهج واملجزوءات والوحدات، وال الدروس وال النصوص املختارة...
قادرة عىل إعطاء نفس جديد للغة العربية وتبويئها املكانة الالئقة هبا، دستوريا وجمتمعيا 
وتارخييا. ويمكن التمثيل لذلك بالدرس اللغوي )بمستوياته املتعددة الرتكيبية والنحوية 
أو  االبتدائي،  باملستوى  سواء  للتالميذ،  املختارة  فالدروس  والداللية...(.  والرصفية 
الثانوي اإلعدادي، أو الثانوي التأهييل، وطرق تلقينها، أو تدريسيها تظل قارصة عن 
االستجابة ملتطلبات املناهج احلديثة، والتبسيط العلمي والنقل الديداكتيكي القادر عىل 
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جعل التلميذ، الذي يتدرج ليصل إىل اجلامعة، يتكلم لغة عربية سليمة مبنى ومعنى، أو 
يكتب نصا سليام من شتى األخطاء، بدءا باإلمالئية وانتهاء بالتعبريية.

 وبناء عليه، يتوجب عىل صناع القرار أن يبادروا إىل إخراج أكاديمية حممد السادس 
للغة العربية إىل الوجود، ألن هيكلتها ووظائفها، ورشوط عملها، تصب مجيعها يف هذا 

االجتاه بنسبة مائوية عالية جدا.
 إذن، فاإلشكالية املطروحة يف عالقة اللغة العربية بالقضية التعليمية باملغرب، 
ما  الغنى  فيه من  إن  بل  منه،  مفر  واقع ال  اللغوي، ألنه  بالتعدد  أساسا  ترتبط  ال 
تكمن  بل  منه،  االستفادة  أحسنت  إذا  ذاهتا،  العربية يف حد  اللغة  يفيد  أن  يمكنه 
اللغات )الرسمية واألجنبية(، ودور كل  يف وجود وضع قانوين ملتبس بني هذه 

واحدة منها.
وهنا، ال بد من التشديد عىل رضورة إعادة االعتبار للغة الرسمية األوىل اللغة 
العربية، وللناطقني هبا، ولن يتأتى ذلك إال بإصدار قوانني صارمة وملزمة، كام هو 
الشأن يف القانون الفرنيس الذي جيرم وحيكم بعقوبة حبسية عىل كل فرنيس يتواصل 
ويتعامل بغري الفرنسية، شفويا وكتابيا، داخل فرنسا، مع احلث عىل ذلك خارجها.
العمومية  واإلدارات  االقتصاد  يف  العربية  اللغة  تداول  قيمة  من  الرفع  أن  كام 
إىل  باإلضافة  العامة،  واحلياة  واخلارجية،  الداخلية  املعامالت  ويف  واخلصوصية، 
– ال  التعجيل بإحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية...كل ذلك سيساعد 
حمالة – عىل جتاوز هاته اإلشكالية أو القضية املفتعلة، التي تغذهيا الفرنكوفونية العلنية 
بقيادة فرنسا، والفرنكوفونية املبطنة بتواطؤ مكشوف للوبيات االقتصاد املغريب – التي 

تأمتر بأمر فرنسا – داخل وطننا احلبيب.

4-مجعيات املجتمع املدين ودورها يف خدمة اللغة العربية
ودينامية  كبريا  تطورا  باملغرب  اجلمعوي  العمل  عرف  قرن،  ربع  من  أزيد  منذ 
واسع  بشكل  سامهوا  احلكوميني  غري  الفاعلني  من  جديد  جيل  برز  حيث  متسارعة، 
الديمقراطية  مثل  متنوعة ومتعددة،  ميادين حيوية وجماالت  الدولة يف  تعزيز عمل  يف 

وحقوق اإلنسان والتنمية البرشية واحلكامة والتنمية املستدامة...
واألوراش  اإلصالحات  واكبت  التي  اجلمعيات  من  كبري  عدد  تأسس  وهكذا، 
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الوطنية الكربى، وسامهت يف بروز وعي عميق باملسؤولية املشرتكة وبرضورة العمل 
التشاركي بني القطاعات احلكومية ومجعيات املجتمع املدين، وهو ما يفرس األدوار التي 
أضحت تضطلع هبا كرشيك أساس يف العملية التنموية، خصوصا بعد املبادرة الوطنية 
للتنمية البرشية التي أطلقها حممد السادس، والتي تروم إرشاك وتعبئة مجيع مكونات 
اليومي  املعيش  مبارشة  متس  تنموية  اجتامعية  مشاريع  وتنفيذ  إلنتاج  املدين  املجتمع 

للمواطن املغريب.
نوع  من  مقاوالت  اجلديدة،  املتغريات  هاته  ظل  يف  اجلمعيات،  أصبحت  لقد 
واالستقاللية  واحلياد  والتضامن  الديمقراطية  أسس  عىل  يرتكز  فاشتغاهلا  خاص، 
كام  واالفتحاص.  للمساءلة  واخلضوع  املجتمع،  أمام  واملسؤولية...وااللتزام 
واالجتامعية  والرتبوية  الثقافية  األنشطة  يف  منحرصة  تعد  مل  اشتغاهلا  جماالت  أن 
والرياضية، بل أصبحت رضورة ملحة ومطلبا أساسا لدعم األنشطة الصحية والبيئية 
االنفتاح، مكن اجلمعيات من لعب دور طالئعي  ...إن هذا  واالقتصادية والفكرية 
يف بلورة مشاريع تنموية رائدة، وجعلها يف صلب اهتاممات املنخرطني واملستفيدين 
من براجمها حمليا، إقليميا، وجهويا، فتوسعت أنشطتها لتشمل دعم قيم الديمقراطية 
بأنفسهم،  شؤوهنم  لتسيري  املحليني  السكان  وإرشاك  اإلنسان،  حقوق  عن  والدفاع 
عالوة عن املساعدات االجتامعية للفئات املعوزة، والفئات اهلشة، ويف أوضاع صعبة، 
للسكان  خماطب  أحسن  اجلمعيات  هاته  أصبحت  كام  اخلاصة.  االحتياجات  وذوي 
للمشاركة  تتيحها  التي  والفرص  تنتهجها،  التي  القرب  عالقات  بحكم  املحليني 
بتلقائية وإرادة وفعالية يف حتقيق التنمية املنشودة، كل ذلك دعام وتدعيام للمجهودات 

التي تقوم هبا الدولة.

1.4. عن اإلطار القانوين:
يف  الصادر   1-58-376 رقم  املغريب  الرشيف  الظهري  من  األول  الفصل   يعرف 
3 مجادى األوىل )16 نوفمرب 1958( بشأن حق تنظيم وتأسيس اجلمعيات والنصوص 
الصادرة بتغيريه وتتميمه، باتفاق لتحقيق تعاون مشرتك بني شخصني أو عدة أشخاص 

الستخدام معلوماهتم أو نشاطهم لغاية غري توزيع األرباح فيام بينهم.
ويمكننا أن نستخلص من منطوق هذا الفصل اخلصوصيات اآلتية:
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 االستمرارية يف عمل اجلمعية دون اعتبار ألعضائها؛
 حتديد هدف مشرتك؛
 عدم توزيع األرباح؛

 التعاون املستمر الستخدام املعلومات أو األنشطة؛
 املساواة والديمقراطية التشاركية يف التسيري.

2.4. من اجلمعيات الداعمة للغة العربية:
اللغة  دعم  جمال  يف  تنشط  التي  املغربية  اململكة  داخل  اجلمعيات  من  العديد  هناك 
العربية والدفاع عنها ومحايتها من كل املنزلقات، ومن كل املؤامرات التي حتاك ضدها، 
الفرنسية  اللغة  املستعمر سابقا، كام هو حال  الغالب  لصالح هيمنة لغة األجنبي، ويف 

بالنسبة للمغرب.
ويف هذا اإلطار، اخرتنا للنمذجة مجعيتني، مها:

1- اجلمعية املغربية حلامية اللغة العربية؛
2- االئتالف الوطني لرتشيد احلقل اللغوي. 

ويمكن تسويغ هذا االختيار لسببني اثنني:
الزمني يف طرح هذا اإلشكالية بصيغتها  أوال: أن هاتني اجلمعيتني كان هلام السبق 
كام  والتجارب،  اخلربات  وتراكم  التأسيس  يف  السبق  عن  عالوة  واملبارشة،  احلقيقية 

سنرى الحقا؛
ثانيا: أهنام تشتغالن وفق تصور ومقاربة علمية عقالنية، يعضد ذلك أن أغلب أعضاء 
مكتبيها الوطني واملجلس اإلداري، أو الفروع، أو املنتسبني إليها، أكاديميون وباحثون 
ومتخصصون، ومهتمون بالشأن اللغوي عموما، وباللغة العربية عىل وجه التحديد، حتى 
والرئيس  املؤسس  الرئيس  املثال:  التخصص )عىل سبيل  أهل  أحيانا من  يكونوا  مل  وإن 
والذي  الشامي،  موسى  الدكتور  األستاذ  العربية  اللغة  حلامية  املغربية  للجمعية  احلايل 
ينافح عن اللغة العربية باستامتة وبلغة عربية راقية جدا، هو أستاذ سابق بالتعليم العايل 
الوطني لرتشيد  الرئيس احلايل لالئتالف  الفرنسية. كام أن  التطبيقية  اللسانيات  ختصص 
احلقل اللغوي باملغرب، هو الربوفيسور الدكتور موالي أمحد عراقي، أستاذ وعميد بكلية 

الطب سابقا، ووزير للبيئة سابقا، وخبري دويل يف البيئة والتنمية املستدامة.
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1.2.4. اجلمعية املغربية حلامية اللغة العربية:
سنركز هنا عن فرع اجلمعية بالدار البيضاء، باعتبار أن اجلمعية األم بالرباط تقوم 
بدور التنسيق أساسا بني الفروع. لكن، نشري بدءا إىل أن اجلمعية املغربية حلامية اللغة 
 17 السبت  يوم  بالرباط  تأسست  مستقلة،  ثقافية  علمية  فكرية  مجعية  هي  العربية، 
املتنوعة،  أنشطتها  خالل  من  الوطني  املستوى  عىل  قوي  حضور  هلا   .2007 مارس 
وأنشطة فروعها املتعددة باملغرب، ومن خالل استضافتها من لدن اإلعالم الوطني 

والدويل.
يرأسه  والذي  العربية،  اللغة  حلامية  املغربية  للجمعية  البيضاء  الدار  لفرع  بالنسبة 
األستاذ الدكتور أمحد رزيق، تأسس، وفق القوانني اجلاري هبا العمل باملغرب، بتاريخ 
أكاديمية فكرية  أكتوبر 2010. وتعد مجعية  لـ 31  املوافق  القعدة 1431 هـ  22 ذي 
وثقافية مستقلة عن أي تيار سيايس أو نقايب أو مذهبي، ومقرها بدار الشباب حي عادل، 
األهداف  بني  ومن  املحمدي.  احلي  السبع  عني  مقاطعات  عاملة  السوداء،  الصخور 
بني  والرتبوي  والثقايف  العلمي  للتعاون  فضاء  إجياد  يف  املسامهة  حتقيقها،  تتوخى  التي 
دور  تنمية  وكذا  أكاديمية.  وأعراف  قانونية  روح  قاعدته  اللغوي،  بالشأن  املهتمني 
اللغة العربية والعمل عىل استخدامها يف كافة اإلدارات واملرافق العمومية والقطاعات 
اإلنتاجية، والكشف عن قدراهتا التعبريية يف شتى امليادين، وإبراز مكانتها يف املجتمع 
العربية عىل  للغة  املطرد  التطوير  الوعي بأمهيتها. كام تسعى اجلمعية إىل  املغريب، ونرش 
القوانني  استصدار  عىل  والعمل  العرصية،  اللغوية  ومواردها  وأدواهتا  متنها  مستوى 
املشينة، وعىل إحداث مؤسسات متخصصة  التجاوزات  العربية من  اللغة  التي حتمي 
عن  والكشف  وطنها،  يف  تواجهها  التي  التحديات  خمتلف  وتدارس  شؤوهنا،  لتدبري 
املخاطر التي تتهددها. ويف شق آخر، هتدف إىل إعداد الربامج الدراسية، والدعوة إىل 
رفع احلصة الزمنية املخصصة لتعليم اللغة العربية يف كافة األسالك التعليمية، بام فيها 

التعليم العايل والبحث العلمي.
من  جمموعة  عرب  حتام  يمر  الكربى  والغايات  األهداف  هاته  حتقيق  أن  واألكيد 
العربية  اللغة  املغربية حلامية  تقوم اجلمعية  ببلوغها. ويف هذا اإلطار،  الكفيلة  الوسائل 
بتنظيم ندوات وملتقيات ولقاءات متخصصة، ودورات تكوينية لتعليم اللغة العربية 
للراغبني فيها، كام تتعاون، يف جمال تنمية اللغة العربية ومحايتها، مع اهليئات واملنظامت 
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احلكومية وغري احلكومية، واجلمعيات التي هلا األهداف نفسها، عىل املستوى الوطني 
والدويل. باإلضافة إىل كل ما ذكر، تربم اجلمعية اتفاقيات وتعقد رشاكات مع املجالس 
أجل  من  املدين  املجتمع  ومنظامت  السياسية  واألحزاب  املحلية  والسلطات  املنتخبة 
حتسني األداء باللغة العربية، وتصدر الكتب والنرشات التي تعنى بخدمة اللغة العربية 

دراسة واستعامال. 
العربية،  للغة  اجلمعية  فيها دعم  يربز  التي  املجاالت  الوقوف عىل  أردنا  وإذا 
األنشطة  من  بالعديد  مرورا  نفسها،  اجلمعية  بتسمية  بدءا  ومتنوعة،  كثرية  فهي 
والربامج، والتي يتضمنها برناجمها السنوي. وقراءة رسيعة يف الربنامج السنوي 
بتنظيم  املوسم  هذا  استهل  فقد  إليه.  ذهبنا  ما  تؤكد   ،2015  –  2014 ملوسم 
السبت 22  يوم  زيراوي(  زهرة  األديبة  )دورة  القصرية  للقصة  السادس  امللتقى 
نوفمرب 2014. ويستعد فرع الدار البيضاء لالحتفال باليوم العامي للغة العربية، 
والذي يصادف الثامن عرش من دجنرب من كل سنة، من خالل تنظيمه ملجموعة 
من األنشطة واملحارضات واملسابقات )من 12 إىل 22 دجنرب 2014(، وبتنسيق 
مع جمموعة من الرشكاء، وعىل رأسهم املؤسسات التعليمية، مستحرضا يف ذلك 
عىل  حتث  والتي  العربية،  للغة  العاملي  باليوم  االحتفال  بشأن  الوزارية  املذكرات 
ثقافية  اليوم، عرب تنظيم أنشطة  دعوة األطر اإلدارية والرتبوية إىل االحتفاء هبذا 
أجل  من  التعليمية،  املؤسسات  كل  يف  املناسبة  هبذه  للتالميذ  موجهة  وتربوية 
التعريف باللغة العربية، مع فتح نقاش علمي وتربوي بني األطر الرتبوية العاملة 
جمال  يف  الناجحة  والتجارب  األبحاث  بأفضل  للتعريف  منطقة  كل  صعيد  عىل 

تعليمها وتعلمها.      
كام برجمت اجلمعية أنشطة أخرى لدعم اللغة العربية، نختزهلا فيام ييل:

املجالس  إحدى  مع  بتنسيق  العربية،  اللغة  محاية  يف  املغرب  علامء  جهود  ندوة   
العلمية املحلية اإلحدى عرش بالدار البيضاء الكربى )24 يناير 2015(؛

 ندوة: »اللغة العربية ورهان تدريس املواد العلمية«، بتنسيق مع املركزين اجلهويني 
ملهن الرتبية والتكوين : دكالة عبدة باجلديدة، وبالدار البيضاء، بمشاركة أساتذة باحثني 

من املركزين. )25 مارس 2015(؛
 معرض للخط العريب؛
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 واقع اللغة العربية باملدرسة االبتدائية املغربية؛ 
 أكاديمية حممد السادس للغة العربية: األدوار املأمولة؛

 حفل تكريم التالميذ املتفوقني؛
 لقاء مفتوح مع علم من أعالم اللغة العربية بالوطن؛

 ندوة »يف مجاليات اللغة العربية«؛
 ندوة »اللغة العربية باملنظومة التعليمية«.

بينها  من  واالجتامعات،  اللقاءات  من  جمموعة  اجلمعية  عقدت  وقد  هذا، 
اللقاء التشاوري مع السيد احلبيب الشوباين )الوزير املكلف بالعالقة مع الربملان 
واضحة،  مقاربة شمولية  وفق  باملغرب  اللغوي  املشهد  لبحث  املدين(  واملجتمع 
الوطني،  العام  للرأي  متعددة  بيانات  أصدرت  كام  جتزيئية.  نظرة  كل  عن  بعيدا 
سواء بصفة فردية أو مشرتكة. دون أن ننسى تنظيم اجلمعية لعدة أمسيات شعرية 

وقصصية.
2.2.4. االئتالف الوطني لرتشيد احلقل اللغوي:

يعترب االئتالف الوطني لرتشيد احلقل اللغوي مجعية ثقافية، أعلن عن ميالدها يوم 
11 يناير 2011، وتأسست فعليا يوم 16 أبريل 2011، تعنى بالشأن اللغوي باملغرب 

يف خمتلف جماالته ومتظهراته. 
ويمكن إجياز أهم األهداف التي أنشئت من أجلها اجلمعية، فيام ييل:

 املسامهة يف احلد من الفوىض اللغوية يف مجيع امليادين؛
فيه  تساهم  اللغوي،  احلقل  لرتشيد  متكامل  وطني  مرشوع  بلورة  يف  املسامهة   

فعاليات مدنية وثقافية، ومؤسسات أكاديمية وحقوقية واقتصادية وتقنية...؛
 املسامهة يف تفعيل الورش اللغوي باعتباره واجبا وطنيا؛

 االستفادة من التشخيص العلمي والتحليل األكاديمي يف كل املجاالت؛
 تشجيع املبادرات امليدانية وامللموسة ذات الصلة يف خمتلف القطاعات، واملسامهة 

فيها؛
 املسامهة يف إدماج املجتمع املغريب يف املسار التنموي، ومنه اللغوي؛

اللغوي  التمكن  من  واملقبلة  احلالية  أجيالنا  فئات  خمتلف  حق  محاية  تفعيل   
السليم.
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وقد عمل االئتالف منذ تأسيسه عىل تنفيذ خطة عمل اسرتاتيجية، هتدف إىل إعادة 
اليومية  احلياة  مناحي  كل  لغة  وجعلها  العربية،  اللغة  األوىل  الدستورية  للغة  االعتبار 
دأب  ذلك،  ولتحقيق  واإلدارات،  والقطاعات  املجاالت  مجيع  يف  املغريب،  للمواطن 
عىل تنظيم جمموعة من املناظرات والندوات واملحارضات واأليام الدراسية واحللقات 
التكوينية والزيارات امليدانية واحلمالت التحسيسية. ولقاءات بني فاعلني يف جماالت 
املجاالت  كل  يف  برامج  وإعداد  واقرتاح  ودراسات،  أبحاث  بإجراء  قام  كام  خمتلفة. 
املتعلقة باحلقل اللغوي. واستعان يف كل ذلك بكل الكفاءات واملهارات، سواء أكاديمية 
علمية أو إدارية تقنية حمضة. وسعى لنرش أعامل اجلمعية، والتعامل مع كل الفعاليات 
التي تسعى لتحقيق مثل غايات اجلمعية. وكانت من غاياته الكربى، جعل االئتالف 

قوة اقرتاحية وازنة لدى الرأي العام الوطني، وسائر مؤسسات الدولة واملجتمع.
هلا  دعي  التي  واملؤمترات  واملنتديات  اللقاءات  من  العديد  يف  االئتالف  شارك  كام 
من لدن مؤسسات وهيئات ومجعيات ذات االهتامم املشرتك. وقد برمج ونظم لقاءات 

وأيام دراسية، من بينها:
 حتديات سالمة اللغة يف وسائل اإلعالم: نموذج املجال السمعي البرصي يف سياق 

التعددية اللغوية والثقافية؛
 اللغة يف اإلدارة: بني متأرجحات املؤقت والدائم؛

 اللغة يف املقاولة: هيمنة لغة أجنبية، أسباب للتضليل وأخرى للتعليل؛
 اللغة يف احلياة العامة: جمال الفوىض اللغوية بامتياز؛

 اللغة يف التعليم: سبب فشل اإلصالحات.
كام استضاف االئتالف جمموعة من الفعاليات الفكرية والثقافية واللغوية، من أبرزها 
صاحب  الدنان،  إبراهيم  اهلل  عبد  الدكتور  األستاذ  الفلسطيني  اللغوي  الدويل  اخلبري 
بن  الغني  التونيس عبد  الدكتور واملرسحي والتلفزي  بالفطرة«، واألستاذ  »التعلم  نظرية 
صحافية،  لندوات  تنظيمه  إىل  باإلضافة  احلديث.  التونيس  املرسح  مؤسيس  أحد  طارة، 
واملشهد  اللغوية  املسألة  حول  ووثائق  لبيانات  وإصداره  اإلعالم،  وسائل  عىل  لالنفتاح 
الوطنية  للمناظرة  تنظيمه  هو  االئتالف،  داخل  حدث  أبرز  يبقى  لكن،  ببالدنا.  اللغوي 
حول السالمة اللغوية باملغرب، كانت آخرها يوم 11 يناير 2014، حتت شعار: »البعد 
التنموي للغة«. والتي توجت بإصدار: »وثيقة 11 يناير 2014 حول القضية اللغوية«. 



-263-
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا أو تداوهلا جتاريًا

وقد برمج مناظرته الوطنية الثانية حول املسألة اللغوية باملغرب يوم 18 أبريل من السنة 
القادمة 2015.

يتضح من خالل النموذجني اللذين سقنامها، ما جلمعيات املجتمع املدين من أدوار 
يف دعم اللغة العربية، باعتبارها قوة اقرتاحية وازنة بموازاة عمل الدولة واملؤسسات 
احلكومية، وما يمكن ملثل هاته اجلمعيات أن تقدمه – عرب دراسات وأبحاث وخالصات 
وتوصيات خمتلف املؤمترات واملناظرات والندوات وامللتقيات ...- من إضافة نوعية 
لصناع القرار، هدفها األسمى إقرار اللغة العربية – وفق دستور 2011 – يف خمتلف 
األسالك التعليمية، بام فيها اجلامعي، ويف كل اإلدارات واملصالح واخلدمات العمومية 

واخلصوصية، لنجسد فعليا وواقعيا – وبامللموس – انتامءنا إىل هويتنا وعروبتنا.

خالصات وتوصيات:   
     إننا ال نعيش يف جزيرة معزولة، فقدرنا أن نتعرض لرياح العوملة وللتدافع املجتمعي 
وللنظريات اللسانية والديداكتيكية التي تشتغل عىل الدوام من أجل جعل تعلم اللغة /
اللغات عملية مطبوعة باجلدية والعلمية واالستقرار املنهجي والدقة االبستمولوجية. 
املتغريات وتوضحيها  صحيح أن االختيارات ليست واضحة بام يكفي، لكن استباق 
واحلسم فيه لسانيا وتربويا، سيجنبنا أشكال الفشل والعجز عن بلوغ اجلودة املأمولة، 
فاتورهتا  تكون  قد  اختالالت  يف  والتسبب  والزمن،  املال  وهدر  الطويل  والتجريب 

مكلفة عىل مجيع األصعدة. 
ولنا أن نطرح التساؤالت اآلتية:

ما الذي يالئم حالنا أهي لغة واحدة، هي لغة اهلوية واللغة الدستورية أم لغات عدة؟ 
وما الناظم املنهجي والنظري والتطبيقي املتحكم يف كل ذلك؟ 

واملناهج  املضامني  حيث  من  اللغوي  التدبري  عن  شامال  تصورا  نمتلك  وهل 
والتواصل والتدريس والتكوين والتقويم؟ 

توصيات:
منظومتنا  ضمن  تستحق  التي  املكانة  العربية  اللغة  إيالء  رضورة  عىل  اإلحلاح   

املجتمعية؛
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 رضورة تظافر جهود مجيع املتخصصني واملهتمني من أجل أن تستعيد اللغة العربية 
مكانتها الريادية؛

 إتقان مدرس املادة للغة العربية حتى يؤدي دوره احلضاري عىل الوجه األكمل يف 
تنمية اللغة العربية؛

املواجهة  قبيل  من  سليمة،  غري  لغوي  رصاع  دوائر  إىل  االنجرار  من  االحرتاس   
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الورش اللغوي باملغرب، بعيدا عن كل أشكال التعصب واألدجلة؛
 رضورة التنسيق بني مدريس خمتلف اللغات داخل املؤسسة التعليمية الوطنية؛

 اإلحلاح عىل رضورة وضع سياسة لغوية عادلة واضحة املعامل، تعزز اهلوية الوطنية وتقوهيا؛
مناهج  تطوير  أجل  من  العليا،  واملعاهد  واملؤسسات  املراكز  داخل  أوراش  فتح   
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 تشخيص مسببات الفوىض اللغوية، وحتليلها حتليال شموليا ومندجما؛

 العمل عىل ضامن تفعيل مقتضيات الدستور؛
 الدعوة إىل االنسجام والتوازن بني الوضع القانوين للغات املتواجدة واألدوار التي 

تقوم هبا؛
 إصالح املنظومة الرتبوية، وإعادة االعتبار للغتني الوطنيتني الرسميتني؛

 حتقيق انفتاح حقيقي نحو اللغة العربية والثقافات املرتبطة هبا؛
 التعجيل بإحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية؛

 العمل عىل إحياء البعد التعليمي يف املعاجم العربية؛
 رضورة استثامر البحوث اللسانية والعناية بتأليف املعاجم الوظيفية؛

 الترسيع بإحداث أكاديمية حممد السادس للغة العربية؛
 التنسيق بني جمامع اللغة العربية بالدول العربية. 
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